
 

Desafios da conjuntura: garantir os direitos dos trabalhadores e combater o fascismo 
A vitória de Bolsonaro coloca uma carga adicional de dra-
maticidade em nosso já caótico cenário social e econômi-
co. Ultraliberalismo econômico e conservadorismo socio-
cultural andarão de mãos dadas, aprofundando as medi-
das de Temer, como a EC95/2016, que congela os investi-
mentos públicos federais por vinte anos ao mesmo tempo 
que abre caminho a projetos como o Escola Sem Partido. 
Observa-se a escalada do fascismo em detrimento da de-
mocracia. No que nos diz respeito, enquanto instituição 
pública  federal  de  educação,  não  podemos compactuar 

e aceitar  passivamente a  quase certa  intensificação  
nesse  momento já gestada pelo novo governo - dos 
processos de cortes  de  verba, de  precarização do tra-
balho, de  arrocho salarial e  de ataques  que atingirão, 
de forma  quase  letal,  o  caráter  laico,  plural,  público 
e gratuito  do  sistema  educacional  brasileiro. Para  
tanto, é  necessário  que transformemos a Seção São 
Paulo do Sinasefe em um bastião da luta pelos direitos 
dos servidores públicos federais vinculados à educação.  

Por um sindicato à altura das necessidade atuais  

Unidade, Resistência e Luta! 
C H A PA  

Nosso sindicato precisa avançar na mobilização e sindicalização dos servidores 
federais. É mais que necessário uma Coordenação que provoque o diálogo 
com as novas vozes do IFSP permitindo encarar o sindicato como um essencial 
instrumento de luta dos servidores e servidoras. O Sinasefe Seção São Paulo 
deve ser o ente organizador e mobilizador dos trabalhadores públicos federais, 
catalisando e direcionando sua insatisfação rumo a um grande movimento de 
resistência da escola pública. Queremos uma coordenação que construa e di-
vulgue o sindicato em todo o estado, utilizando-se de diversos meios para que 
as informações cheguem aos servidores, tornando-o mais dinâmico, desburo-
cratizado e presente no cotidiano dos servidores.  

Independência da reitoria, governos e patrões! Nossa aliança é com a classe trabalhadora 
É necessário construir uma relação independente da Reitoria  
e dos governos, do mesmo modo que se faz necessário que 
as luta dos servidores estejam vinculadas às lutas de outros 
setores da classe trabalhadora. O IFSP não é uma ilha e, mui-
tas das questões que nos afetam, atingem o conjunto dos 
trabalhadores brasileiros. Desse modo, é vital construirmos 
ações unificadas com outros sindicatos e movimentos sociais 
- não podemos permanecer isolados! É fundamental que nos-
so sindicato se unifique com o movimento sindical e popular 
que luta contra os ataques que atingem os direitos de todo o 

IFSP engajado com a justiça social,  não  só pelo  fortalecimento 
dos programas de extensão, mas  também pelo  aprimoramen-
to da política de cotas  e  pela  adoção de práticas cada  vez 
mais  inclusivas oferecendo  oportunidades  às classes  popula-
res.  Estamos em  um  contexto  de  muitos  ataques ao sistema 
educacional  brasileiro  (a contrarreforma do Ensino  Médio de  
Temer  e Mendonça Filho é emblemática nesse sentido)  e,  
como já mencionada acima, nosso sindicato precisa assumir a 
luta em defesa da educação pública, gratuita, laica, de qualida-
de socialmente referenciada e com foco na classe trabalhado-

CONTRA TODAS AS FORMAS DE OPRESSÃO 
A conjuntura não permite recuos! Precisamos assumir a 
discussão das diferentes formas de opressão (o assédio 
moral, o racismo, a LGBTfobia, o machismo etc.), a luta 
contra a ânsia do “Sistema S” em incorporar os IFs. Em es-
pecial, a luta contra o projeto Escola Sem Partido e os di-
versos casos de perseguição a professores. A ascensão do 
conservadorismo a partir do governo Bolsonaro implicará 
no estímulo e fortalecimento do “denuncismo”  daqueles 
que se inspiram em uma educação crítica e assentada na 
igualdade e justiça social. Esses são os novos desafios para 
o nosso sindicato. Já passou da hora de assumirmos essa 
tarefa!  



Pela unidade de toda a categoria  
Um dos maiores desafios para a dura conjuntura que 
nos aguarda será garantir a mais ampla unidade de to-
das as forças democráticas e progressistas. Acreditamos 
que nosso sindicato deve dar um exemplo nesse senti-
do, buscando sempre unificar a categoria em pautas 
concretas para a manutenção e ampliação de nossos 
direitos. A unidade é uma das principais bandeiras que 
norteiam nosso programa político. Desde o início do 
processo eleitoral, trabalhamos na perspectiva da cons-
trução de uma ampla unidade entre todos os servidores 

buscando construir um programa político que contemple 
as mais variadas expressões políticas existentes em nosso 
Instituto. Sabemos que os desafios políticos que nos es-
peram só serão superados com uma forte unidade de to-
dos os trabalhadores. Portanto, conclamamos servidores 
e servidoras para a unidade na luta somando esforços 
para que possamos sair unidos e fortalecidos do  proces-
so eleitoral, preparando nossa categoria para as futuras  
lutas. O momento, mais do que nunca, exige Unidade, 
Resistência e Luta! 

21 motivos para votar na chapa UNIDADE, RESISTÊNCIA E LUTA! 

1) Defesa da independência do Sinasefe frente à Reitoria e 
aos governos. 
2) Promoção da nossa luta em unidade com outros setores 
do movimento sindical e popular. 
3) Por um SINASEFE transparente e democrático. 
4) Defesa de um SINASEFE conectado com as bases e pauta-
do por elas. 
5) Organização da eleição de coordenadores de base 
em todos os campus do IFSP. 
6) Descentralização, desburocratização e horizontali-
dade no SINASEFE. 
7) Por um IFSP público e popular que garanta o de-
senvolvimento de pesquisa e extensão voltado para 
as necessidades da classe trabalhadora. 
8) Defesa da participação do SINASEFE nas instâncias 
de decisão locais e superiores. 
9) Promoção da Luta contra o racismo, a LGBTfobia, o ma-
chismo e todas as formas de opressão. 
10) Pela extensão do RSC para os técnicos e aposentados, 
11) Em defesa das 30 horas para todos os técnicos adminis-
trativos, da racionalização de cargos e também da progressão 
per saltum (puladinha) para os TAE. 
12) Pela igualdade de tratamento entre técnicos-
administrativos e docentes. 

13) Que os técnicos-administrativos possam se dedicar a sua 
formação. 
14) Que os técnicos-administrativos também possam dedicar 
parte da sua jornada ao trabalho em Comissões, Conselhos do 
IFSP e atividades sindicais. 
15) Combate permanente às diferentes formas de assédio so-
fridos pelos técnicos-administrativos e pelos docentes. 

16) Contra o PL 867/2015 (“Escola Sem Partido”), que 
visa acabar com a educação crítica ao implantar o pen-
samento único (conservador do status quo) nas esco-
las e que impede a disseminação da pluralidade de 
ideias e concepções. 
17) Contra a precarização do IFSP e por uma expansão 
de qualidade. 
18) Pela revisão dos métodos de avaliação do Estágio 
Probatório. 

19) Pela manutenção das conquistas e avanços presentes na 
Resolução 109, que regulamenta as atividades docentes. 
20) Pelo zelo e cumprimento efetivo da missão do IFSP e dos 
princípios expressos nos documentos que apontam para a de-
mocratização, autonomia e promoção do bem-comum. 
21) Por um sindicato articulado aos demais movimentos sociais 
em luta e que trabalhe no sentido de construir um encontro 

nacional da classe trabalhadora e dos movimentos sociais 

CONHECE A CHAPA?  

 

COORDENADORIA ESTADUAL 
Maíra Ferreira Martins - TAE, Campus Caraguatatuba 
Newton Ferreira da Silva - docente, Jundiaí 
Jean D. Zeferino Rodrigues - docente, Campus Bragança Paulista 

COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO 
Dione Cabral - TAE,  Campus Araraquara 

COORDENADOR DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Diógenes Pereira Sgarbi -  docente, Campus Catanduva 

COORDENADOR DE ASSUNTOS SERV. DOCENTES 
Marival Baldoino de Santana - docente, Campus Hortolândia 

COORDENADORA DE ASSUNTOS DE SERV. TÉCNICOS ADM. 
Selma Regina. O, P. de Almeida, TAE,  Campus Campinas 

COORDENADOR PARA ASSUNTOS DE APOSENTADORIA 
Hélio Sales Rios - docente, Campus São João da Boa Vista 

COORDENADOR DE FORMAÇÃO POLÍTICO SINDICAL 
Jeferson Aníbal Gonzalez, docente, Campus Jacareí 

COORDENADORA DE COMBATE ÀS OPRESSÕES 
Márcia Soraya Teani -  docente, Campus P. Epitácio 

1ª SUPLENTE 
Sheyla Gorayeb Silva - docente, Campus Jundiaí 

2ª SUPLENTE 
Maria Amélia Ferraciú Pagotto - docente, Campus Capivari 

ENTRE EM CONTATO!  
unidaderesistenciaeluta1@gmail.com 


