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SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SEÇÃO SÃO PAULO

  

O tsunami em defesa da educação que levou milhões de
manifestantes às ruas em todo o país, nos dias 15 e 30 de
maio, mostrou a força e a disposição de luta da classe
trabalhadora e da juventude. As mobilizações deram um
recado direto ao governo Bolsonaro: basta de cortes
na Educação e Reforma da Previdência.
 
No IFSP, o Sinasefe-SP e movimento estudantil uniram
forças e protagonizaram greves, passeatas, panfletagens e
aulas-públicas nos Câmpus Araraquara, Barretos, Boituva,
Bragança Paulista, Campinas, Capivari, Caraguatatuba,
Catanduva, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, Itapetininga,
Itaquaquecetuba, Jacareí, Jundiaí, Matão, Piracicaba,
Pirituba, Registro, São Carlos, São João da Boa Vista, São
José dos Campos, São Miguel Paulista, São Paulo, São
Roque, Sorocaba, Suzano, Tupã e Votuporanga.
 
Nas ruas, nossas faixas e cartazes não se limitaram à
defesa dos Institutos Federais: falamos da importância do
investimento em ciência e tecnologia, nos opusemos a
toda forma de opressão, denunciamos que o desemprego
aumentou na maior parte do país, que os serviços públicos
estão abandonados e a desigualdade de renda e a
injustiça social só aprofundam nesse governo.

A EDUCAÇÃO MOSTROU O CAMINHO! 

Enquanto Bolsonaro e seu ministro Weintraub mostravam
desespero e declaravam ofensas e ameaças contra
trabalhadores e estudantes que estavam nos atos, nosso
movimento ganhava cada vez mais simpatia e apoio da
população. Afinal, o futuro da juventude e do próprio país
estão em jogo.
 
Cresce também a percepção de uma parte expressiva dos
trabalhadores de que a Reforma da Previdência não
"combate privilégios" como mente a campanha
governamental, e quer, na verdade, impedir o direito à
aposentadoria, avançando para a completa destruição da
Previdência Social. 
 
A luta contra esse governo de extrema-direita não é
uma tarefa fácil e sozinhos não conseguimos vencer.
Precisamos articular nossas demandas com todos os
setores dos movimentos populares, sindical e
estudantil e parar o Brasil dia 14 de junho para criar
condições de impedir a aprovação da Reforma da
Previdência. Cabe a nós continuar construindo ações
que dialoguem e abram as portas das universidades,
escolas e Institutos Federais ao povo. 
Vamos derrotar o governo Bolsonaro nas ruas!

É HORA DE PREPARAR A GREVE GERAL DIA 14 DE JUNHO!



Balbúrdia é o que o Bolsonaro faz na Educação!
Ao tratar a Educação Pública como gasto e não como
investimento, ao ignorar que o ensino profissional e tecnológico
é condição para o desenvolvimento social e econômico do país,
o governo Bolsonaro prejudica uma geração inteira e coloca em
risco o futuro do Brasil. É preciso reverter este quadro. Não
podemos aceitar que a crise política e institucional contamine
umas das áreas mais importantes de uma nação.
 
O chamado “contingenciamento” significa, na prática, um
corte de 30% das verbas de custeio para as instituições
federais de ensino. O MEC afirma que poderá desbloquear
as verbas, caso a reforma da previdência seja aprovada.
Com isso, busca nos dividir. Quer obrigar a população a
entregar a educação para não perder a aposentadoria. 
Quer retirar os jovens que estão ao lado dos trabalhadores
na luta para que escolham entre estudar ou se aposentar.

Esse ataque econômico vem acompanhado de duros golpes à
autonomia universitária, às liberdades democráticas e à liberdade
de expressão. Os Institutos Federais são patrimônio do povo
brasileiro ameaçados porque o capital quer lucrar e impedir
a formação intelectual dos filhos da classe trabalhadora.
 
Por trás do discurso hipócrita "contra a doutrinação marxista"
usado pelo governo Bolsonaro, está um projeto autoritário e
obscurantista de doutrinação, censura e precarização.
 
Só que, para concretizar seu plano, o governo também necessita
calar os movimentos estudantis, de professores e de técnicos
administrativos, em conjunto com a comunidade acadêmica que
defende a ciência, o conhecimento e o pensamento crítico. Não
vão conseguir. Vamos nos organizar e derrotar esse governo!
A Greve Geral de 14 de junho será ainda maior!

Abraham Weintraub: Um ministro contra a educação

@
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]

Sem resposta para as questões que possam melhorar a situação
educacional do país, Abraham Weintraub é o Ministro de Educação que ao
invés de lutar para aumentar as verbas, aconselha o presidente a fazer
cortes orçamentários para reduzir as atividades acadêmicas. 
 
Comportando-se como um blogueiro adolescente, Weintraub dançou com
um guarda-chuva em mãos menosprezando as manifestações em defesa da
Educação e, não satisfeito, decidiu aplicar a lógica da intimidação para
reagir aos protestos contra a política do governo para o setor, divulgando
uma Nota Oficial flagrantemente inconstitucional na qual afirmava que
“professores, servidores, funcionários, alunos, pais e responsáveis não são
autorizados a divulgar e estimular protestos durante o horário escolar. Caso
a população identifique a promoção de eventos desse cunho, basta fazer a
denúncia pela ouvidoria do MEC”.

Na sexta-feira (31), o Ministério Público Federal (MPF), diante de tamanha arbitrariedade, entrou em ação e deu prazo de dez dias para
que o MEC cancele a nota. A Procuradoria recomenda que o ministério “se abstenha de cercear a liberdade dos professores,
servidores, estudantes, pais e responsáveis pela prática de manifestação livre de ideias e divulgação do pensamento nos ambientes
universitários, de universidades públicas e privadas e Institutos Federais de Ensino – incluindo análise, divulgação, discussão ou
debate acerca de atos públicos”. No documento, o MPF esclarece que o não acatamento infundado da recomendação poderá causar a
adoção das medidas judiciais. O texto ressalta que a Constituição Federal destaca a educação entre os direitos sociais do
cidadão (art. 6º), declarando ser “direito de todos e dever do Estado e da família”. 
 
O Sinasefe-SP repudia a Nota Oficial do MEC e as atitudes de Abraham Weintraub frente à pasta ministerial. Ressaltamos que
ainda que o Ministério retire a Nota Oficial do ar, o crime de prevaricação e de improbidade foram praticados, sendo
necessária a responsabilização criminal e administrativa.
 



TEMPO DE CARTEIRA ASSINADA:
 
ATUAL: Homens: 35 anos / Mulheres: 30 anos
REFORMA: 40 anos ambos os sexos
 
PENSÃO POR MORTE:
 
ATUAL: 100% do salário
REFORMA: 50% + 10% por dependente
 

MULHERES PROFESSORAS:
 
ATUAL: Idade Mínima: 50 anos/ Trabalho: 25 anos
REFORMA: Idade Mínima: 60 anos/ Trabalho: 30 anos 
80% do salário
 
MULHERES SERVIDORAS PÚBLICAS:
 
ATUAL: Idade Mínima: 55 anos/ Trabalho: 30 anos
REFORMA: Idade Mínima: 62 anos - 60% do salário
 

IDOSOS EM POBREZA EXTREMA (BPC):
 
ATUAL: 1 Salário Mínimo
REFORMA: R$ 400,00
 

IDADE MÍNIMA:
 
ATUAL: Não há
REFORMA: Homens: 65 anos/ Mulheres: 62 anos 
 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:
(Tempo de Contribuição)
 
ATUAL: Homens: 25 anos/ Mulheres: 20 anos
REFORMA: 35 anos ambos os sexos 
 
HOMENS PROFESSORES: 
 
ATUAL: Idade Mínima: 55 anos/ Trabalho: 30 anos
REFORMA: Idade Mínima: 60 anos/ Trabalho: 30 anos
80% do salário
 
HOMENS SERVIDORES PÚBLICOS:
 
ATUAL: Idade Mínima: 60 anos/ Trabalho: 35 anos
REFORMA: Idade Mínima: 65 anos - 60% do salário
 

ABONO PIS/ PASEP:
 
ATUAL: Para quem ganha até 2 Salários Mínimos
REFORMA: Para quem ganha até 1 Salário Mínimo

O governo Bolsonaro já deu início à tramitação da Reforma
da Previdência no Congresso Nacional. O objetivo é votar a
proposta ainda no primeiro semestre deste ano. Para obter
o apoio dos parlamentares, o governo utiliza todas as
táticas possíveis, desde barganhas com cargos e
emendas até campanhas milionárias com artistas para
tentar convencer a população com mentiras.
 
Mas não se engane! Bolsonaro mente quando diz que a
reforma “é necessária”, que o “sistema tornou-se
insustentável” e que o "Brasil vai quebrar”, pois a
Previdência provoca um “rombo nas contas públicas”. 
O que o governo chama de “Nova Previdência” e de
“reforma”, na verdade, é a destruição do direito à
aposentadoria e da Previdência Social no país.
 
A Previdência Social é um dos tripés da Seguridade
Social, juntamente com a Saúde (SUS) e Assistência
Social, e foi uma das principais conquistas da
Constituição Federal de 1988, que também definiu as
fontes de receita que devem financiar o sistema.
 
Essas fontes de receita são: a contribuição das empresas
sobre o lucro (CSLL) e a contribuição patronal sobre a folha
de salários (INSS); a contribuição dos trabalhadores sobre
seus salários (INSS); e a contribuição de toda a sociedade
por meio da contribuição embutida em tudo o que adquire
(COFINS). Além dessas, há contribuições sobre
importações, PIS, PASEP, entre outras.
 
 

Basta analisar os próprios dados do governo: o caixa de
Seguridade Social, da qual a Previdência faz parte como
determina a Constituição, é de superávit. O falso déficit
apresentado considera apenas a contribuição ao INSS
paga por empregados e empregadores, deixando de lado
todas as demais contribuições que compõem o orçamento
da Seguridade Social, fazendo-se um desmembramento
que não tem amparo na Constituição e sequer possui
lógica defensável, pois são os trabalhadores os maiores
contribuintes da COFINS.
 
O problema é que eles desviam recursos da Previdência
para pagar a Dívida Pública, através de mecanismos como
a DRU (Desvinculação das Receitas da União), isenções
bilionárias às empresas e conivência com o calote ao
INSS. Não existe déficit, não existe rombo. Existe
ROUBO dos recursos da Previdência para pagar a
Dívida Pública, essa sim, o verdadeiro ralo das contas
públicas do Brasil. 
 
Bolsonaro tenta também dizer que a reforma "combaterá
privilégios". Mentira! A proposta penaliza ainda mais os
mais pobres, as mulheres e os trabalhadores rurais,
pune as pessoas com deficiência e desampara as
gerações futuras. Os verdadeiros privilegiados, que são
os militares, os altos cargos do Judiciário e os políticos
praticamente não são afetados. Ao contrário. No caso dos
militares haverá até aumento dos privilégios que vão
custar milhões aos cofres públicos nos próximos anos.
 
 
 

É preciso combater a desinformação com a verdade. 
O Sinasefe-SP soma esforços com as centrais sindicais numa ampla campanha 

para informar os trabalhadores e a maioria da população sobre o verdadeiro conteúdo 
da Reforma da Previdência, suas mudanças e impactos na aposentadoria. 

VOCÊ SABE O QUE MUDA?

VAMOS INTENSIFICAR A LUTA CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA!

 

Fique por dentro e defenda seus direitos!



FORTALEÇA A ORGANIZAÇÃO
DOS TRABALHADORES DO IFSP: 
FILIE-SE AO SINASEFE-SP!
Você já parou para pensar que você só possui direitos porque alguém lutou por
eles? Já parou para pensar que você possui direitos que pessoas de outras
categorias e até mesmo de outros países não possuem?
 
Salário mínimo, reajuste anual, 13º, licença-maternidade, hora extra, limite de
jornada, férias remuneradas e muitos outros direitos só existem porque muitos
lutaram por eles, e muitos ainda lutam para que nenhum acabe. O sindicato existe
pra te defender! É o seu local de acolhimento contra assédios, retiradas de direitos e
todas as formas de violência e opressão.
 
Na atual conjuntura, Bolsonaro ataca os sindicatos e tenta impedir organização
popular. Recentemente, o governo publicou uma Medida Provisória que impõe
alterações para a contribuição sindical com a finalidade de asfixiar os sindicatos,
tirando recursos para não lutarem contra a aprovação dos projetos anti-povo, como
a Reforma da Previdência. Ou seja, mais do que nunca, é hora de somar forças e
lutar por nenhum direito a menos!
 
O Sinasefe-SP é plural, diverso e democrático: todas as nossas diretrizes
políticas são aprovadas pela categoria, em seus fóruns de base e nacionais.
Faça parte do nosso sindicato! 
 
COMO SINDICALIZAR-SE?
 
Para pertencer ao Sinasefe-SP, é necessário, apenas, que seja preenchida uma
ficha-proposta que será examinada e homologada pela coordenação da entidade.
 
SAIBA MAIS:
 
https://www.sinasefesp.org.br/
sinasefesp@sinasefesp.org.br
(11) 3228-7208


