
BORA DEFENDER NOSSA CATEGORIA?
Engana-se quem acha que o ano começa após o carnaval. 2020 mal começou e a agenda de ataques do
governo Bolsonaro avança na destruição dos direitos democráticos, sociais e a soberania nacional. É
necessário apostar na capacidade das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros resistirem. Deste modo, o
Sinasefe-SP faz um convite: é hora de fortalecer o sindicato! Vamos unificar a luta em defesa da
Rede Federal de Educação, dos nossos direitos e derrotar Bolsonaro nas ruas!
 
Não faltam motivos para nós, trabalhadores do IFSP, lutarmos! Somente nesses últimos anos tivemos: a
PEC do congelamento dos gastos, a contrarreforma trabalhista, seguida da terceirização irrestrita do
trabalho, a contrarreforma do ensino médio, entre outros ataques à classe trabalhadora. Com a chegada do
governo Bolsonaro ao poder, comprovamos que o que era ruim poderia sim piorar, e a principal derrota da
classe trabalhadora foi a aprovação da reforma da previdência. Não podemos deixar de mencionar a
postura ultradireitista do governo que ataca a democracia e direitos humanos através de fakenews,
utilizando a chamada "tática da guerra híbrida", ou seja, guerra de informações falsas atrelada a outras
práticas de guerra, com o objetivo de confundir a população. Bolsonaro já demonstrou que não mede
esforços para impor uma política ultraliberal que só promove injustiça social a favor dos mais ricos.
     
E o que nós, trabalhadores do IFSP, temos a ver com isso? É fundamental não perdermos do horizonte
que os problemas causados pelas políticas excludentes dos últimos governos e os atos violentos do atual
afetam diretamente não só os Institutos Federais, mas também a vida dos servidores. Isso porque as áreas
sociais perderam recursos, a PEC do congelamento aprofundou ainda mais essa questão, tornando o
trabalho nos IFs cada vez mais precarizado. Quem entre nós não percebeu a escassez crescente de
insumos nos câmpus, a falta de manutenção dos laboratórios, os cortes de verbas para permanência
estudantil, além do fim de bolsas de pesquisa e extensão, além das contratações de terceirizados, entre
outros problemas? Vivemos cotidianamente as consequências da junção de uma política econômica
desumana com um governo antiacadêmico, a exemplo dos incontáveis estragos que representaram a
nomeação de Abraham Weintraub como Ministro da Educação.  
 
Crescem no mundo governos de ultradireita que impõem políticas neoliberais - a ferro e a fogo -
priorizando o capital especulativo, concentrando riquezas, favorecendo a burguesia. EUA, Itália,
Polônia, Hungria, Áustria, Filipinas, são alguns dos países que vivenciam governos semelhantes ao de
Bolsonaro. Compreender como esses “desgovernos” chegaram ao poder é uma reflexão que cabe a
todos nós, pois esse contexto afeta e faz parte das nossas vidas. Concluímos o propósito deste
convite à luta e mobilização, resgatando um poema do escritor Bertolt Brecht:
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INTERTEXTO
Bertolt Brecht

 
Primeiro levaram os negros

Mas não me importei com isso
Eu não era negro

 
Em seguida levaram alguns

operários
Mas não me importei com isso

Eu também não era operário
 

Depois prenderam os
miseráveis

Mas não me importei com isso
Porque eu não sou miserável

 
Depois agarraram uns

desempregados
Mas como tenho meu

emprego
Também não me importei

 
Agora estão me levando

Mas já é tarde.
Como eu não me importei

com ninguém
Ninguém se importa comigo.



FEVEREIRO
04: Assembleia Geral Extraordinária, São Paulo; 
7,8 e 9: 2º Seminário de Carreira do SINASEFE, Rio de Janeiro; 
21: Bloco na Rua, Carnaval de Luta: Agenda do Fórum Sindical, Popular
e de Juventude por Direitos e Liberdades Democráticas.
 

MARÇO
05: Assembleia Geral Ordinária, São Paulo. Pauta: Greve Geral em
Defesa dos Direitos e dos Serviços Públicos;
08: Dia Internacional da Mulher: Agenda do Fórum Sindical, Popular e
de Juventude por Direitos e Liberdades Democráticas;
14: Encontro de Mulheres do Sinasefe-SP;
18: GREVE GERAL EM DEFESA DOS DIREITOS E DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS: DIA NACIONAL DE PARALISAÇÃO, MOBILIZAÇÃO,
PROTESTOS E GREVES DA AGENDA FÓRUM SINDICAL, POPULAR E
DE JUVENTUDE POR DIREITOS E LIBERDADES DEMOCRÁTICAS.
 

ABRIL
3 e 4: COMPASI: Congresso do Sinasefe-SP.
 

MAIO
01: Dia Internacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras: 
Agenda do Fórum Sindical, Popular e de Juventude por Direitos e
Liberdades Democráticas.
 

JUNHO
09: Assembleia Geral Ordinária
 

AGOSTO
13: Assembleia Geral Ordinária
 

SETEMBRO
15: Assembleia Geral Ordinária
 

OUTUBRO
08: Assembleia Geral Ordinária
 

NOVEMBRO
10: Assembleia Geral Ordinária
 

DEZEMBRO
03: Assembleia Geral Ordinária

CALENDÁRIO DE
LUTAS, MOBILIZAÇÕES
E ASSEMBLEIAS

No Brasil, a política excludente de Temer e Bolsonaro resultou
em quase 12 milhões de desempregados. Somente o emprego
informal cresce bem lentamente, onde a média do salário
mensal é de pouco mais de R$ 1.400,00 (fonte: PNAD). Cresce
também o número de pessoas que estão abaixo da linha da
pobreza. O preço da carne, do gás, da cesta básica, não para
de subir. Também sobe a violência nas grandes cidades,
estimulada por policiais que promovem um verdadeiro genocídio
contra a juventude negra. Em situação semelhante, a violência
doméstica também aumentou no país, atingindo principalmente
as mulheres pobres. Neste tipo de governo não há politicas
públicas para combater esses males.  
 
Indignado? Filie-se ao SINASEFE! Este cenário tende a ficar
pior, pois, existe a iminência de outros direitos serem
arrancados, como, por exemplo, os projetos de lei que visam
acabar com a estabilidade do servidor público ou reduzir de
modo arbitrário nossos salários. Por isso estamos falando em
unidade da luta! Se você é a favor que os IFs continuem sendo
instituições públicas, gratuitas e de qualidade; se você se
importa com as liberdades democráticas e com os direitos
humanos; se você se enfurece diante da pobreza e das
injustiças sociais; se tudo isso te toca e você tem a consciência
de que são necessárias ações organizadas entre trabalhadores
e estudantes. Então, seu lugar é no Sinasefe-SP! Venha
fortalecer o nosso sindicato! Filie-se!
 
Converse com o seu  Coordenador de Base (câmpus) ou
com a Coordenação Funcional (Estadual) através do site ou
do endereço eletrônico: 
https://www.sinasefesp.org.br/ ou
sinasefesp@sinafesesp.org.br
 
Se você já está filiado ou tem representação sindical na

condição de Coordenador de Base (representante do

sindicato no câmpus), além da participação das atividades do

calendário, orientamos organizar AGC (Assembleia Geral de

Câmpus), além de grupos de estudo, encontros com outros

sindicatos e movimentos sociais da cidade, atividades e atos

conjuntos com estudantes e comunidade. A Coordenação

Funcional do Sinasefe-SP apoiará toda a qualquer ação que

tenha esse fim, inclusive com apoio financeiro. Vamos à luta!


