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13 DE
AGOSTO

Com a liberação de quase R$ 3 bilhões em emendas para comprar os votos
a favor da nefasta Reforma da Previdência, Bolsonaro conseguiu que 379
deputados picaretas aprovassem no dia 10 de julho este projeto que acaba
com as aposentadorias dos trabalhadores brasileiros e benefícios do INSS.
Para ser aprovada em definitivo, a reforma ainda terá de passar por nova
votação na Câmara, onde precisa de 308 votos, e ser votada também em
dois turnos no Senado. A luta não acabou! 
 
 

Contra a Reforma da
Previdência!
 
Com o "Future-se" não 
há futuro!  
 
Contra a Privatização e
cortes orçamentários!
 
Em defesa da Educação
Pública, Gratuita, de
Qualidade Socialmente
Referenciada!

MOBILIZE-SE Para defender, de fato, 
as aposentadorias, a educação e os empregos!

Esse não pode ser mais um dia de luta chamado apenas “para constar”,
sem construção na base. Está voltando das férias? Prepare uma recepção
unificando trabalhadores e estudantes! Organize debates, passagens nas
salas de aula e também nos postos de trabalho dos servidores; promova
oficinas de cartazes, atividades culturais, ensaios com baterias para
agitação nas manifestações. Marque pontos de concentração para a
participação em atos conjuntos com outros sindicatos e movimentos sociais.
Divulgue a mobilização através das redes do Sinasefe-SP: participe da
cobertura colaborativa, envie fotos, vídeos e relatos. 
Vamos somar esforços num novo tsunami da Educação!
 



FATURE-SE: 
O anúncio do programa Future-se revelou o seu principal objetivo: fazer
com que as universidades operem em modelos privados de negócios
para captar seus próprios recursos. Ainda que não se tenha muitos
indicativos de como a operação vai se dar na prática, estamos diante de
uma estratégia do (des)governo Bolsonaro para reduzir a presença do
Estado na garantia dos direitos sociais, como o direito à Educação, e
abrir as portas para a financeirização, entendida a partir da
transformação da educação em mercadoria por conglomerados
financeiros que têm o lucro como objetivo.

A PRIVATIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE
E DOS INSTITUTOS FEDERAIS

O projeto é organizado a partir de três eixos: I - Gestão, Governança e Empreendedorismo; II – Pesquisa e Inovação; III –
Internacionalização e é amparado na afirmação: “pouco importa se é público ou privado, desde que seja oferecido o serviço”.
Este argumento não se sustenta, pois a natureza da instituição determina seus objetivos. Quando a instituição é pública,
entende-se que a educação, o ensino, a pesquisa e a extensão constituem direito da população, de modo que sua
finalidade busca incorporar necessidades básicas da maioria do povo. 
 
Já na lógica privada operacionalizada pelas Organizações Sociais (OS), existe uma perspectiva gerencial orientada por metas
e resultados quantitativos, a qual os indicadores de qualidade serão balizados segundo às expectativas do mercado. Nesse
sentido, os “direitos” são considerados ações contrárias à “sustentabilidade do desenvolvimento e ao melhor manejo dos
recursos”. Em outras palavras, inovações ou projetos a serem desenvolvidos pelas IFES e IF’s cujos propósitos não se
relacionam diretamente ao mercado, serão secundarizados.
 
Ao condicionar o financiamento das atividades das IFES e dos IF a fundos de investimento, decreta-se, de forma direta, a
desresponsabilização do Estado no financiamento da educação superior, abrindo espaço regulamentado para a ação dos
reformadores empresariais.
 
O Sinasefe-SP coloca-se contra o projeto e as diversas formas de privatização do Estado brasileiro promovidas pelo
governo Bolsonaro. Ao mesmo tempo, destaca que o Future-se é organizado a partir da adesão das instituições ao
projeto. Desse modo, solicitamos que a reitoria do IFSP diga não a mais este ataque!

MILITARIZAÇÃO DAS ESCOLAS NÃO 
É SOLUÇÃO PARA OS PROBLEMAS 
DA EDUCAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL

A principal proposta do (des)governo Bolsonaro para a
Educação Básica propõe a implementação de 108 escolas
cívico-militares até 2022. Além da eficácia questionável deste
modelo de escola, a ideia de que os graves problemas da
educação no país se resolverão exclusivamente com a
imposição da disciplina militar no ambiente escolar não passa
de uma solução simplista para problemas complexos. 
 
Durante a apresentação, ministro Weintraub prometeu "tirar o Brasil das piores posições nos rankings e combater o lixo marxista
que se instalou nas instituições de ensino”. No entanto, não foi apresentada nenhuma medida para resolver problemas estruturais
nas escolas: laboratórios, equipamentos pedagógicos adequados, redução do número de estudantes por turma ou a valorização
dos trabalhadores em educação.
 
Embora o projeto não seja surpresa, pois foi promessa de campanha de Bolsonaro, é preciso denunciar que a militarização é um
aceno a um modelo educacional pautado em uma visão muito mais autoritária que democrática, o que é prejudicial para o processo
de ensino-aprendizagem. Vamos lutar pelo direito democrático da nossa juventude a uma escola pública, gratuita, laica e de
qualidade, pois para os detentores e defensores do capital, a educação não passa de uma mercadoria ou fonte de
manutenção de seus lucros.
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Imagem: PORTAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



A ESTABILIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTÁ POR UM FIO

O Senado Federal acelera as engrenagens do Projeto de Lei
que extingue a estabilidade dos servidores públicos. O ataque
em questão se trata do PLS 116/2017, de autoria da
senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE), que já
teve manifesta a adesão e o apoio da equipe econômica de
Bolsonaro para sua aprovação.
 
O direito dos funcionários públicos à estabilidade no emprego
serve para impedir demissões injustas, motivadas por
perseguições políticas de quaisquer ordem pelos
governantes. Para o gozo desta estabilidade foi retirado dos
servidores o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS).
 
 
 

A situação é bastante preocupante , uma vez que o PLS
116/2017 regulamenta o artigo 41, § 1º, III da Constituição
Federal, para dispor sobre a perda do cargo público
por insuficiência de desempenho dos servidores estáveis (ou
seja: os que já foram aprovados em estágios probatórios).
 
Essa regulamentação pode (deve!) ser utilizada como rolo
compressor do Governo Bolsonaro para viabilizar demissões
em massa e terceirizar quase que a totalidade dos cargos na
Rede Federal de Educação. Todos estão ameaçados:
quem está no serviço público pode ser demitido e quem
aspira ser concursado pode ficar sem concurso público
para prestar!
 
 
 

 

Reposição de horas após
atestado médico é ilegal!

 A Assessoria Jurídica Nacional do SINASEFE divulgou a Nota Técnica nº 08/2019, que aborda a ilegalidade na
reposição de horas exigida por alguns gestores nas ocasiões de apresentação de atestado médico. Confira os
argumentos apresentados pelo setor jurídico e defenda seus direitos! 
 

A Constituição Federal assegura o direito à vida e à saúde, direitos igualmente previstos na legislação infraconstitucional;
Além disso, a legislação estabelece que os afastamentos para tratamento da própria saúde são considerados como efetivo exercício e que
as licenças por motivo de doença de pessoa da família igualmente se dão sem perda de remuneração quando em período inferior a 60
dias a cada 12 meses (Lei 8112/1990);
O mesmo entendimento deve ser aplicado, analogicamente, às ausências breves do servidor (horas ou poucos dias, que não cheguem a
configurar a concessão de licença para tratamento de saúde) para fins de realização tratamentos, consultas e/ou exames;
Nesse sentido, o atestado ou a declaração de comparecimento em consultas, exames e tratamentos médicos são documentos hábeis a
justificar a ausência do servidor no período de trabalho, não havendo que se falar em compensação horária ou desconto remuneratório
referente a tal período;
Não é outro o entendimento do Ministério da Economia, manifestado na Nota Técnica Conjunta nº 09/2015/DENOP/DESAP/SEGEP/MP,
que concluiu pela caracterização de ausência justificada e dispensa de compensação de horas nos casos de apresentação de atestado
pelo servidor;
Assim, impor desconto remuneratório ou compensação horária do período constante em atestado ou declaração médicas –
relativos à ausências breves para tratamento de saúde próprio ou de pessoa da família (nos termos delimitados pelo RJU) ou
comparecimento em consultas ou exames – mostra-se ilegal e desarrazoado.

 

nenhum direito a menos!



SINASEFE-SP
LANÇA CAMPANHA

O que é assédio moral e como se configura? 
É a exposição de trabalhadores e trabalhadoras a situações constrangedoras e humilhantes, de forma repetida e prolongada
manifestada por atos, palavras e gestos que atentam contra a dignidade física, psíquica e a auto-estima das pessoas.
 
O que motivou o Sinasefe-SP a lançar essa campanha? 
Desde que a chapa "Unidade, Resistência e Luta" assumiu a gestão do sindicato, foram registradas de modo intensificado
denúncias sobre diversas situações de assédio, em diferentes unidades do IFSP. Acreditamos que a campanha é
fundamental para conscientização dos trabalhadores e coibição desse tipo de prática. 
 
Como será a campanha "ASSEDIO MORAL NÃO É LEGAL"?
A campanha será de ação permanente. Além do suporte jurídico, peças estão sendo construídas: cartilhas, folhetos. Além
disso, faremos reuniões nos câmpus - como a realizada em Caraguatatuba (foto) no final do mês de junho - com a presença
da assessoria jurídica, que possa tirar dúvidas e orientar os trabalhadores.  
 
De que forma a categoria pode participar?
A participação da categoria é determinante para o sucesso da campanha. Procure a coordenação de base do seu câmpus e
também a coordenação estadual. Denuncie! Ajude o Sinasefe-SP a conter o avanço desse mal.
 
Já existe um canal de denúncias?
O e-mail observatorio.assedio@sinasefesp.org.br será utilizado apenas para essa finalidade. 
 
 
 Na imagem em destaque, atividade promovida pela Coordenação de Base do

Câmpus Caraguatatuba, em conjunto com a Coordenação Estadual do
Sinasefe-SP e participação da assessoria jurídica. Na pauta, foram
debatidos, entre outros temas, o  direito de greve dos servidores públicos, o
combate ao assédio moral e a importância da organização sindical para o
respaldo do servidor e o fortalecimento da classe.
 
É fundamental que atividades semelhantes aconteçam em todos os câmpus!
Vamos construir juntos!


