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APRESENTAÇÃO

A Comissão Organizadora do 32º CONSINASEFE tem o prazer de apresentar as teses que

serão debatidas no 32º Congresso do Sinasefe, a ser realizado entre os dias 28 de abril e 1º de maio

de  2018,  em Brasília  DF,  com o  tema:  “UNIFICAR A LUTA DA CLASSE TRABALHADORA

CONTRA OS ATAQUES DO CAPITAL”.

Os textos a seguir  tratam apenas de dois temas,  conforme deliberação da 152ª Plenária:

Conjuntura e Plano de Lutas. Foram apresentadas 19 teses, conforme determinou a plenária, pelos

filiados e filiadas do SINASEFE, sendo 12 relativas à Conjuntura e sete sobre Plano de Lutas.

Orientamos o exame minucioso de  todas as teses, democraticamente, nas assembleias das

Seções Sindicais. A categoria acumulará, assim, o debate sobre estes temas que serão votados no

32º CONSINASEFE, podendo se transformar em resoluções do sindicato nacional.

Por fim, desejamos boa leitura e proveitosos debates.

Comissão Organizadora do 32º CONSINASEFE

Brasília-DF, 12 de março de 2018.
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TESE 001

TESE DE CONJUNTURA PARA O CONSINASEFE

I - Internacional

a) O capitalismo parece estar entrando em uma nova fase, em que, superada a crise

iniciada em 2008, há uma pequena recuperação das economias dos EUA, Europa, Japão e outros

países, desde 2016, com projeções de 3,5% na média mundial, 2,0 % para os países desenvolvidos e

6,5% para os "emergentes", puxados por China e Índia. Além do PIB, os preços do petróleo, os

níveis de emprego e de investimentos privados seguem em alta moderada, confirmando a tendência.

b) Esse novo ciclo de crescimento mantêm a tendência de concentração do capital e de

internacionalização do capitalismo, que segue com mais fusões e aquisições de grandes empresas

internacionais. O ciclo pode vir a ser de fôlego mais curto e se dá, com apoio dos governos da

maioria  dos  países,  com mais  exploração  e  fragilização das  relações  de  trabalho e  retirada  de

direitos. A introdução de novas tecnologias na produção - que eliminam cada vez mais postos de

trabalho  -  recrudesce  esse  quadro,  que  faz  com  que  a  classe  trabalhadora  permaneça  ainda

fragmentada. O volumoso fluxo de imigrantes, associado ao processo de desmonte das estruturas de

bem estar  social,  vem gerando um quadro caótico.  Permanece,  assim, a tendência estrutural  de

acirramento da luta de classes, no plano mundial.

c) No plano político, vem ocorrendo um claro crescimento da direita manifestado em

vitórias eleitorais, como na França e na Alemanha, e da extrema direita, como nos casos da própria

Alemanha,  com  presença  no  parlamento,  da  Áustria,  com  participação  no  governo,  do  Leste

Europeu, com destaque para a Ucrânia, e dos Estados Unidos.  A direita e a extrema direita estão

presentes também nas  ruas.  No entanto,  em muitos  países,  como Grécia  e França,  há greves e

manifestações crescentes de trabalhadores. A saída do Reino Unido da União Europeia - o Brexit -

enfraquece  essa  organização  e  reforça  a  multipolaridade,  ainda  que  possa  ser  fortalecida  uma

aliança entre o Reino Unido e os Estados Unidos.

d) Os Estados Unidos e seus aliados imperialistas tendem a recrudescer ações militares,

principalmente no Oriente Médio e na África, na busca pela garantia de suprimento de recursos

naturais.  A derrota  do  Estado  Islâmico  -  no  Iraque  e  na  Síria  -  e  dos  grupos  mercenários

paramilitares que combatiam o governo de Assad fortaleceu a Síria, ainda que haja, agora, o risco de

divisão geográfica daquele país.

e) Aumenta a cada dia o isolamento internacional do governo Trump, que segue no

processo de retirar os EUA de espaços políticos e fóruns internacionais. A não assinatura do Acordo

do Clima de Paris,  a  construção do muro na fronteira  com o México,  a  saída da Organização

Mundial  do  Comércio  enfraquecem  seu  governo.  Nesse  sentido,  a  recente  declaração  de
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reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel provocou uma forte onda de rejeição que uniu,

contra os EUA, inclusive, o conjunto dos países muçulmanos. A manutenção da retórica agressiva e

belicista contra a Coréia do Norte traz mais desgaste para Trump e gera riscos reais de guerra.

Rússia e China vêm ocupando os espaços deixados pelos EUA no plano das relações internacionais.

f) Trump vem colhendo desgastes e derrotas também no plano interno que refletem o

plano internacional por suas posições racistas e homofóbicas, pelo apoio às demandas dos ricos e

pelos escândalos.

g) Há contraposições e contratendências em curso, nos planos econômico e político. O

movimento popular  levou a uma vitória  eleitoral  em Honduras,  que,  no entanto,  foi  duramente

golpeada; a Nicarágua continua no rumo anti-imperialista, assim como a Bolívia e o Equador. Na

Venezuela, os recentes resultados eleitorais e a mobilização da população levaram ao fortalecimento

do Bolivarianismo e à divisão da direita naquele país, que vinha promovendo manifestações nas

ruas com apoio financeiro externo. O processo enfrenta desafios e pode consolidar-se, se o governo

mover-se no rumo anticapitalista. Na Colômbia, teve êxito o processo de negociações de paz com as

FARC,  agora  transformadas  em  partido  político,  e  a  tendência  é  a  de  fortalecimento  dos

movimentos sociais no enfrentamento da direita, que boicota a consolidação do processo, inclusive

com assassinatos e ameaças a ex-militantes das FARC.

h) A internacionalização do capitalismo e o grau de concentração do capital faz com

que  as  experiências  de  governos  de  centro  ou  sociais  democratas  tenham  severos  limites  na

execução de políticas distributivas e que arranjos e alianças entre a classe trabalhadora e segmentos

nacionalistas das burguesias locais sejam inviáveis ou extremamente limitadas. 

II - Nacional

i) A crise política brasileira, inserida na crise global do capital, se agrava a cada dia

com a emergência de uma conjuntura típica dos períodos em que o velho ciclo está morrendo e o

novo ainda não se consolidou. Pelo menos desde 2014 estamos vivenciando uma radicalização da

ofensiva reacionária que, sob o discurso falacioso de recuperação da crise, avança em medidas que

retiram direitos da classe trabalhadora para manter os ganhos do capital e garantir os interesses da

burguesia.

j)  Além disso, desenvolvem-se ações para tentar barrar o avanço das lutas sociais no

país:  a  Lei  Anti-terrorismo,  o  Programa  Escola  Sem  Partido,  as  arbitrariedades  do  sistema

judiciário, o investimento do aparato jurídico e militar contra movimentos sociais, a judicialização

de  greves  e  manifestações  (até  mesmo  artísticas),  legislações  que  fortalecem  as  opressões  e

desigualdades, dentre outras. 

k) Mesmo com apenas 3% de popularidade e odiado pelo povo, o governo Temer, vem

realizando obstinadamente uma ofensiva generalizada contra os salários, direitos e garantias dos
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trabalhadores  e  da  juventude,  mediante  o  ajuste  fiscal  predatório  e  diversas  contrarreformas,

promovendo a destruição da legislação trabalhista, aprovando a lei das terceirizações e a mudança

no ensino médio para impor uma educação tecnicista e reprodutivista. O Congresso Nacional, em

sua maioria, subserviente aos interesses da burguesia, intensifica ainda mais a aprovação de leis

para  favorecer  o  agronegócio,  os  latifundiários  e  o  grande  capital,  além  de  promover  a

criminalização e a repressão contra os movimentos sociais.

l) A burguesia vem conseguindo implementar uma profunda contrarreforma do Estado

brasileiro, visando a intensificação da exploração e da opressão aos trabalhadores e trabalhadoras,

como: o assalto ao fundo público para a garantia de recuperação econômica e lucratividade do

empresariado,  que  se  deu  com  a  aprovação  da  PEC  da  Morte  (EC  95/2016),  reduzindo

drasticamente  os  investimentos  em  saúde,  educação,  previdência  social,  mobilidade  urbana  e

demais serviços públicos pelos próximos 20 anos; a regulamentação da terceirização irrestrita, que

proporcionará a demissão e a redução salarial de milhões de assalariados, além da deterioração das

condições de trabalho; a contrarreforma trabalhista, que retira direitos conquistados através de muita

luta, precarizando as relações de trabalho e dificultando ainda mais a organização sindical; e, para

completar o quadro, temos a grande possibilidade de sofrermos ainda mais com a aprovação da

contrarreforma  da  Previdência  (PEC  287/16),  que  se  baseia  no  discurso  falacioso  de  que  a

previdência é deficitária para desmontar o sistema de seguridade social  vigente e inviabilizar o

direito à aposentadoria e a benefícios sociais para a maioria dos trabalhadores.

m) A Contrarreforma Trabalhista e as terceirizações reduzem a proteção institucional ao

proletariado por parte do Estado e dos sindicatos e aumenta as garantias e a autonomia das empresas

nas relações de trabalho. Essa reforma facilitará um imenso processo de reconcentração de renda e

empobrecimento dos trabalhadores, uma vez que cria diversas formas de flexibilizar contratos e

salários e, com isso, amplia a extração de lucro através da superexploração do trabalho.

Reforma da Previdência

n) O Sistema de  seguridade  social  brasileiro  teve  na  Constituição  Federal  de  1988

importantes avanços no que diz respeito à assistência social,  saúde pública e previdência social.

Porém,  as  poucas  conquistas  garantidas  no  processo  constituinte  dos  anos  1980  vêm  sendo

sistematicamente atacadas nas últimas décadas. 

o) O  capítulo  atual  da  destruição  da  previdência  social  pública  é  a  PEC  287/16,

encaminhada ao Congresso Nacional pelo Governo Temer, sob o mentiroso discurso do “rombo”.

Desde o início da tramitação da PEC, a pressão da classe trabalhadora através das mobilizações

nacionais, ainda que não tenha conseguido barrar  totalmente a proposta, fez com que o governo

modificasse  várias  vezes  o  projeto  inicial,   que  ainda  é  extremamente  prejudicial  à  população

brasileira.
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p) Entre  as  diversas  nuances  danosas  que  a  reforma  da  previdência  apresenta  ao

trabalhador  —  como  o  achatamento  dos  benefícios  e  o  cerceamento  de  aposentadorias  —  a

definição de uma idade mínima de 65 anos é o ponto central da proposta. As diferenças regionais de

um país continental como o Brasil fazem com que a expectativa média de vida da população não

chegue à idade mínima de aposentadoria. Ou seja, há uma perversidade ainda mais exposta nesta

transformação do direito à previdência social em mercadoria.

Serviço público

q) Os ataques ao serviço público e aos servidores federais, estaduais e municipais, têm

sido muito recorrentes nos últimos anos, chegando com mais força com o agravamento da crise.

Dois aspectos são os principais motivadores destes ataques:

a) a necessidade de expansão do capital para todos os setores da economia e a incessante

busca por mercantilizar a vida faz com que os serviços públicos sejam transformados de sua lógica

de “direito do cidadão e dever do Estado” para diferentes formas de lucratividade;

b) a conquistas de direitos trabalhistas dos servidores públicos ao longo da história faz

com  que  a  estabilidade,  plano  de  carreira,  garantias  remuneratórias  e  outros  direitos  sejam

considerados “privilégios” pela burguesia e governos que buscam destruir estes direitos. 

r) O servidores públicos estão convivendo com a dramática situação de parcelamento

de  salários,  ataques  aos  planos  de  carreira,  não  pagamento  de  13º  e  perda  de  outros  direitos,

tornando as suas condições de vida cada vez mais difíceis. Este processo é parte do chamado Ajuste

Fiscal  e  dos  acordos  de  dívidas  estaduais  com a  União  e  são,  portanto,  projetos  arquitetados

nacionalmente para desmontar o serviço público. 

Criminalização, Mordaça e Lei antiterrorismo

s) Acompanhando este conjunto de ataques, também se intensificam os processos de

criminalização das lutas sociais. Tais ataques não ocorrem somente por parte das polícias militares

que reprimem violentamente quaisquer ações de combate às políticas em curso, mas também por

meio do Poder judiciário que tem tido papel importante na criminalização de movimentos sociais e

populares, bem como criando regramentos, mesmo que acima da Lei, para judicialização de greves,

concedendo benefícios e decisões favoráveis a governos e empresários contra os trabalhadores e até

mesmo proibindo exposições artísticas.

Embrião do novo ciclo de lutas

t) O movimento social, que vinha em ascensão desde as jornadas de junho de 2013 -

ainda que de maneira heterogênea e difusa em suas pautas - agora está em compasso de espera em

busca de novas alternativas para voltar à cena com mais firmeza e organicidade. Vale lembrar que

os trabalhadores, a juventude e o povo pobre dos bairros lutaram bravamente nesse período. São

exemplos as ocupações dos secundaristas em São Paulo,  bem como as ocupações de escolas e
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universidades em todo o país contra o governo Temer, manifestações espontâneas no carnaval, nas

olimpíadas  e  nos  estádios  de  futebol.  Também  ocorreram  grandes  manifestações  de  rua,

mobilizações nos dias nacionais de lutas e a histórica greve geral de 28 de abril, culminando com a

marcha dos 150 mil em Brasília, em 24 de maio.

u) A partir da pressão das bases de algumas categorias sobre as burocracias sindicais,

foi constituído o FÓRUM DAS CENTRAIS, que reuniu as direções de todas as centrais sindicais

brasileiras, em tese, com o intuito de planejar e organizar as lutas de resistência. Mesmo com muitas

divergências, foram convocadas a partir deste Fórum as mobilizações do 08/03/2017, a paralisação

de 15/03/17, o Ocupa Brasília, duas convocações para greves gerais em 2017, além de um conjunto

de manifestações que, apesar de significativas, estiveram aquém da longa e radical jornada de lutas

necessárias.

v) A primeira convocação para greve geral foi realizada com relativo sucesso em 28 de

abril.  Naquela  oportunidade,  conseguimos  atingir  o  setor  produtivo,  o  comércio  e  os  serviços

públicos  em todo  o  país,  impulsionados  principalmente  pela  paralisação  dos  transportes  e  por

bloqueios de rodovias.

w) Esse movimento em ascensão sofreu uma grave derrota com a paralisação fracassada

do dia 30 de junho, em função da traição da maioria das centrais, o “acordão” para não prejudicar a

produção de lucro da burguesia. Entendemos, todavia,  que a luta de classes é mesmo assim: tem

avanços e recuos. 

x) A fragmentação dos setores classistas desde o rompimento com a CUT, a cooptação,

seja direta ou derivada da estrutura sindical brasileira, o processo de degeneração da CUT antes

mesmo dos governos petistas e o apassivamento proporcionado por anos de conciliação de classe

impulsionados pela direção política petista/cutista são elementos centrais para compreendermos a

atual  desorganização  da  classe  e  as  recentes  derrotas.  A pulverização  das  unidades  produtivas

também influencia de maneira relevante não apenas a organização da classe como sua subjetividade.

y) Não se pode esquecer também que há uma contradição de fundo em nosso país, que

potencializa um processo explosivo de lutas: o Brasil é a sétima economia do mundo, portanto, um

capitalismo desenvolvido e integrado de forma subordinada ao imperialismo, mas em termos de

desenvolvimento humano está  situado na 75ª  posição,  abaixo de  muitos  países  paupérrimos da

África e da América Latina. Possui ainda uma das mais perversas distribuições de renda do mundo. 

z) É  fundamental  e  urgente  a  constituição  de  uma  frente  política  das  correntes

revolucionárias e classistas, dos movimentos sociais e populares e a construção de um programa dos

trabalhadores  e  trabalhadoras,  da  juventude  e  do  povo pobre  dos  bairros  para  se  contrapor  ao

programa da burguesia e indicar um caminho para as massas em movimento, de forma a que um

possível levante social não seja realizado sem objetivos claros nem direção, como ocorreu em junho
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de 2013. Portanto, basta que a esquerda revolucionária e os movimentos sociais e populares deixem

de privilegiar apenas a política de autoconstrução e trabalhem no sentido de promover um grande

Encontro Nacional de Reorganização da Classe Trabalhadora (ENCLAT) e dos  movimentos sociais

e populares de onde deverá sair uma referência orgânica e um programa unitário para lutar por um

novo Brasil. 

O 32º Congresso do SINASEFE resolve:

1.  Construir  o  Encontro  Nacional  de  Reorganização  da  Classe  Trabalhadora  (ENCLAT),

independente da nomenclatura que venha a assumir.

Assinam: Adriana Henning – IFFaroupilha, Alexandre – IFSP, Bernardo Soares – IFSP, Cristiano

Costa – IFMT, Daniela Zanotti – IFRJ, Edlúcia Costa – IF Sertão Pernambucano, Edson Sant'Ana –

IFMT, Evendro Both – IFFarroupilha, Fabiano Duarte – IFAL, Fernando Messias – IFG, Fernando

Viana – IFMT, Flávia Brito – IFMT, Leandro Viana – IFMT, Gabriel Magalhães – IFAL, Jefferson

Gonzalez – IFSP, João Carlos Cichaczewski  – Leandro Viana – IFMT, Leonardo Victor  – IFS,

Marcelo Lira – IFG, Marta Jane – IFG, Paulo Vinícius – IFG, Rafael – IFS, Rodrigo Lima – IFSC,

Sandro Justo – CPII, Vitor Sales D. Rosa – IFSC, Walmir Barbosa – IFG.

CADERNO DE TESES DO 32º CONSINASEFE  - página- 11



TESE 002

DEPOIS DO GOLPE: CONTRADIÇÕES, DIFERENÇAS E UNIDADE NA LUTA DE

RESISTÊNCIA

I – UMA PEQUENA LEITURA DO MUNDO E DO BRASIL ATUAL 

Os dois primeiros meses de 2018 foram marcados pela continuidade dos elementos

mais  fundamentais  do  cenário  mundial  aberto  com a  crise  mundial  de  2007-8.  O  capitalismo

persiste, operando nos quadros da longa depressão inaugurada por aquela crise, na medida em que

se trata de uma lenta recuperação após uma grande queda. Em termos da economia mundial, o ano

de 2017 apresentou uma melhoria relativa dos índices de crescimento absoluto, mas os indicadores

de crescimento do PIB per capita da maioria dos países permanecem abaixo dos padrões anteriores

ao início da crise.

Para 2018, uma das possibilidades é a de que esse ritmo de crescimento global seja

mantido sem maiores sobressaltos, conservando o passo lento da recuperação. Essa é a aposta da

maioria  dos  grandes  investidores,  agências  de  avaliação  e  intelectuais  da  ordem.  Outra

possibilidade,  defendida  por  alguns  intelectuais  marxistas  e  mesmo  por  alguns  outros  setores

minoritários, entre os economistas, é a de que essa relativa recuperação se esgote ainda esse ano,

com uma nova queda no ritmo da acumulação capitalista. Na América Latina, esse cenário tem

implicado em um recrudescimento da interferência política e econômica dos Estados Unidos, que

certamente exercerá grande pressão em todos os importantes processos eleitorais agendados para

esse ano (como os de Colômbia, México, Brasil e Venezuela, dentre outros), buscando garantir a

eleição de forças comprometidas com seus interesses econômicos e geoestratégicos (realização das

contrarreformas neoliberais e privatização de ativos). 

É  preciso,  no  entanto,  sublinhar  que  os  indicadores  utilizados  pelos  economistas

burgueses para mensuração do crescimento econômico incorporam, com frequência, elementos que

combatemos, tais como “a simplificação” das leis trabalhistas, que eventualmente ocasionam maior

retorno ao capital investido. Do nosso ponto de vista, esse tipo de “crescimento”, alcançado pela via

do aumento da concentração de renda, não representa qualquer avanço. Uma política distributiva

que implique num aumento da renda média do trabalhador pela via da distribuição de renda pode

ser traduzida, pela maior parte dos economistas do capital, como decrescimento econômico, e vir

acompanhada  por  várias  recomendações  de  ataques  aos  trabalhadores.  Essa  observação  vai  no

sentido de sempre colocarmos muitas aspas nos números e nas interpretações da economia por parte

do pensamento hegemônico.
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Ainda  assim  é  preciso  observar  que  as  previsões  de  alguns  dos  principais

economistas da ordem para a economia brasileira em 2018 giram em torno dos seguintes números:

crescimento do PIB em 2,7%, inflação em 4% e geração de 700 mil a um milhão de empregos

formais. Sem dúvida, caso isso se confirme, tais números não serão suficientes para restaurar a

situação  anterior  a  2014,  quando  se  iniciou  a  atual  crise  nacional.  Além  disso,  alguns  dos

fundamentos principais do tímido crescimento verificado desde o ano passado têm sido o brutal

avanço da precarização do trabalho, a explosão do desemprego e o crescente endividamento da

classe trabalhadora. Para as camadas mais baixas da classe trabalhadora, estamos muito longe de

qualquer melhoria efetiva em seu padrão de vida. Apesar disso, uma recuperação econômica, ainda

que limitada, poderá ser politicamente aproveitada pela direita na defesa de seu principal projeto

para esse ano, que é conseguir, na eleição, a continuidade da mesma coligação alçada ao poder com

o golpe  de  2016.  Os  esforços,  nesse  sentido  inclusive,  já  estão  claríssimos  para  a  maioria  da

população que, angustiada com uma terrível situação econômica, tem de suportar a propaganda nos

telejornais lhe dizerem, a todo o momento, que sua vida está melhorando com o Governo Temer.

II – O GOLPE

A deposição do Governo Dilma foi efetivada sem uma deposição do frágil Regime

Democrático Brasileiro, pois, como se sabe, o golpe no governo não alterou o regime vigente. O

golpe de 2016, que já começa a ser incorporado à historiografia política do Brasil, não se deu pela

movimentação  de  tropas  como  elemento  decisivo,  a  exemplo  do  golpe  anterior,  de  1964.  A

característica principal do golpe de 2016 foi a articulação entre uma oposição parlamentar derrotada

em quatro pleitos eleitorais seguidos, com setores do judiciário e os meios de comunicação que

participaram do processo de maneira destacada, impondo uma determinada interpretação e direção à

crise política, favorecendo à mobilização dos esgotos da sociedade civil. O golpe foi um movimento

essencialmente de pequena política, quando uma coligação derruba o partido então no poder, sem

ter,  na  verdade,  um  projeto  de  estado  alternativo.  As  diversas  frações  do  capital,  lentamente

conquistadas para o rompimento da ordem constitucional, foram favorecidas até o último momento,

pelo Governo anterior. O novo Governo apresentou uma agenda muito mais agressiva no sentido do

atendimento ao capital, visando manter esse apoio. Assim é que, à primeira vista, Temer, sendo o

vice de Dilma. parece sua antítese, mas só aparentemente. A diferença de ritmo da agenda de Temer

e a sua maior disposição entreguista é fora de dúvida. Mas se puxarmos pela memória, lembraremos

que o PLP 257 tinha muitos pontos de interseção com a PEC do Fim do Mundo, e o Governo não se

colocou, em nenhum momento, disposto a retirá-lo. O ajuste fiscal de Dilma era também truculento.

A Reforma do Ensino Médio, implementada por Medida Provisória de Temer e tão criticada por
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nós, não era tão diferente assim da proposta feita pelo PT (e nós sempre fizemos piada do lema do

segundo Governo da Dilma, que era “Pátria Educadora”).  Repudiamos a intervenção no Rio de

Janeiro, mas repudiamos também a intervenção no Haiti, e se os militares reacionários sentem, hoje,

o gostinho de estarem novamente perto do poder, isso foi dado por quem lhes enviou para fazer o

trabalho do imperialismo na América Central. Dilma vetou a auditoria da dívida, falava em reforma

trabalhista, fez reforma da previdência e dizia que tinha sido insuficiente. Pagou religiosamente seus

compromissos com o capital e a despeito de tudo, nada nos discursos dos principais dirigentes do

PT, sugere, nem de longe, uma autocrítica. Também pesou, no processo do golpe, a incapacidade do

PT em continuar sustando as iniciativas da mobilização popular, e as jornadas de 2013 foram, a esse

respeito, a lembrança mais dolorosamente vermelha. 

No  poder,  o  bloco  formado  pela  mídia  golpista,  pelo  judiciário,  PSDB e  DEM,

juntamente com todos os  ex-aliados  do PT,  a  começar  pelo  PMDB, partem para  uma série  de

reformas  de  Estado.  Algumas delas  são tão agressivas  que  só poderiam ter  sido feitas  por  um

governo de exceção.  É cedo para dizer que o pior já passou, mas a realização da chamada “agenda

do mercado” já é suficiente para se dizer que o curto Governo de Michel Temer já é um dos que

mais longe chegou nas reformas estruturais sob a ótica neoliberal. Ainda que o próximo governo

não consiga realizar a metade do que ele fez (e não há nenhuma garantia que ele não faça o dobro)

nossa sentença  de morte  já  foi  escrita  por  Temer  e  seus  comparsas.  A PEC do teto de  gastos,

combinada com a terceirização das atividades fins, é garantia de precarização, perda de capacidade

mobilizadora, fim dos concursos e privatização. Ou matamos as realizações do Governo Temer, ou

seu legado será a nossa destruição. 

Essas Medidas exigiram MENOS DEMOCRACIA e mais pulso. O atual Governo

não vacilou em usar níveis de repressão inéditos contra os movimentos de resistência. A seu pedido,

o STF decidiu que não precisa de julgamento para cortar o ponto de trabalhador grevista. Quando

foi acossado por uma poderosa manifestação (o Ocupa Brasília), trabalhadores foram atingidos por

armas de fogo e o Exército foi chamado para garantir a ordem na capital federal. 

A execução dessa política teve o apoio entusiasmado de setores médios reacionários,

em vias  de  proletarização.  Figuras  dantescas  como políticos  medíocres,  jornalistas  de  aluguel,

religiosos conservadores, economistas venais, artistas decadentes, grupos racistas, homofóbicos e

defensores da ditadura militar constituíram a linha de frente da defesa ideológica dessa famigerada

receita de fim de mundo.

III – RESISTÊNCIA DA CLASSE TRABALHADORA

No final  de  2016,  quando a  PEC do Fim do Mundo foi  aprovada,  com relativa
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facilidade, por um placar ainda mais elástico que aquele do impeachment, muitos de nós anteviram

dias  difíceis,  com  o  Governo  Temer  aprovando,  sem  dificuldades,  o  que  quer  que  desejasse.

Todavia, logo no início de 2017, na esteira da resistência à Reforma da Previdência, um processo de

construção de unidade na luta foi paulatinamente construído.  Realizamos sucessivas manifestações

importantes: o 8 de março, o 15 de março e especialmente a GREVE GERAL de 28 de abril, que

teve impacto estrondoso. A mobilização popular impôs limites e freios ao ajuste fiscal de Temer,

notadamente em seu projeto mais ambicioso: a entrega da previdência ao capital.  

Liderado  por  setores  vacilantes,  o  movimento  sindical  e  popular  se  recusou  a

continuar  a  ação  direta  nas  ruas  e  recuou  da  já  convocada  GREVE GERAL de  30 de  junho,

justamente  num dos  momentos  de  mais  rejeição  e  maior  fragilidade  do  Governo  Temer.  Num

cenário em que diversos analistas políticos falavam da iminência da queda do Governo, vimos esse

mesmo Presidente impopular e corrupto se livrar de todas as acusações e aprovar pesadelos da

classe trabalhadora, tais como a Reforma Trabalhista e a Lei da Terceirização.

A CSP CONLUTAS  e  a  INTERSINDICAL,  centrais  da  classe  trabalhadora,  se

agigantaram na resistência, protagonizaram importantes atos unificados e conseguiram até aprovar

uma nova data de GREVE GERAL para o dia 05 de dezembro. E, mais uma vez, a cúpula das

centrais  pelegas  criminosamente  a  boicotaram,  embora,  em  vários  locais,  manifestações

radicalizadas demonstrassem a disposição dos de baixo para a luta.

O ano de 2018 iniciou-se sob a ameaça do Governo em aprovar, a qualquer custo, a

Reforma da Previdência. Pressionadas a partir de baixo, as Centrais Sindicais tiveram que apontar

uma  data  unificada:  o  dia  19  de  fevereiro,  dia  previsto  para  iniciar  o  trâmite  da  entrega  da

previdência. O FONASEFE assumiu essa data com convicção e chamou o conjunto dos servidores

públicos a construir  a resistência onde e como fosse possível.  Esse chamado foi atendido pelas

principais entidades do Serviço Público Federal e contribuiu para que o governo não conseguisse

pautar a reforma nesse dia.

O governo apostou no carnaval, para que o povo o esquecesse e ele pudesse costurar

apoios, mas, para sua decepção, tivemos um dos carnavais mais politizados dos que se tem notícias.

Marchas, sambas e blocos de protesto se viam a cada esquina. Apesar de todo esforço da grande

mídia, foi impossível esconder o desfile da até então desconhecida Paraíso do Tuiuti, que, ao vivo,

na tela da GLOBO, desmascarou o golpe e os golpistas, Temer e suas reformas e até mesmo a

cumplicidade da grande mídia. E, apesar de todo o esforço milionário de propaganda, o movimento

sindical e popular conseguiu ganhar a batalha. Em momento algum a população caiu no canto da

sereia do déficit. Pouco depois do carnaval, o Governo decretou uma intervenção militar no Rio de

Janeiro, para ter uma desculpa para recuar da Reforma da Previdência. A unidade dos trabalhadores

provou que é possível derrotar Temer. Mas, mesmo a desejada vitória não veio de graça, pois trouxe
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consigo um aumento da truculência do Estado.

 

IV – A CONJUNTURA PÓS-ENGAVETAMENTO DA REFORMA DA PREVIDÊCIA

A derrota do Governo em não aprovar a REFORMA DA PREVIDÊNCIA deve ser

absorvida pelos(as) lutadores(as) como uma importante vitória numa quadra histórica, onde os(as)

trabalhadores(as) vinham acumulando derrotas.  Nesse sentido,  é muito importante capitalizar os

efeitos dessa vitória para manter o povo na rua. Essa vitória deve servir de estímulo para avançar.

Os representantes do capital organizado sentiram a derrota, e se apressam em tomar

iniciativas com o claro objetivo de dificultar a resistência. A mudança de foco, com a ascensão do

discurso da segurança em detrimento “das reformas necessárias” é um indicativo claro de uma

estratégia que visa seduzir parte da opinião pública conservadora. Acabaram de descobrir que a

situação do Rio de Janeiro é insustentável e, aparentemente, se esqueceram dos dados produzidos

pelo próprio estado brasileiro, que coloca outros dez estados na frente dos fluminenses em termos

de criminalidade e violência.

O Estado do Rio de Janeiro não foi escolhido por ser o mais violento, mas sim por

ser,  hoje,  um grande barril  de pólvora,  que pode explodir  a  qualquer  momento.  Servidores(as)

públicos(as) estão com salários atrasados, saúde e educação em estado lamentável, sem nenhuma

condição de atender às necessidades básicas da população. Soma-se a isso, o desemprego e a crise

política instalada após prisões de três ex-governadores e vários políticos importantes.

A intervenção  militar  no  Rio  de  Janeiro  tem  vários  indícios  de  açodamento  e

improviso. É certo que uma de suas consequências será o aumento da repressão e truculência com a

periferia, mas o que de fato se tornará a intervenção dependerá de uma dialética entre oportunidade

e vontade do Governo e resistência e denúncia das forças populares. A possibilidade da repressão

aos movimentos de populares e de esquerda é uma hipótese plausível e a atenção e solidariedade

dos trabalhadores de todo o País será fundamental. 

Setores  minoritários  de frações da burguesia  que estão no campo da oposição se

apressaram em lançar um movimento pela REFUNDAÇÃO DO BRASIL. Acabaram de descobrir

que “o País está caminhando para não atender aos interesses dos de baixo”. A verdade é que essa

movimentação, que tem participação destacada do grupo outrora no poder, como PT, MST e CUT e

com participação de setores do PSOL, cumpre o papel de iludir os trabalhadores, desviando sua

atenção para a institucionalidade, ou seja, retirando o povo das ruas e apostando todas as fichas no

processo eleitoral.

A batalha contra a INTERVENÇÃO MILITAR no Rio de Janeiro e a tentativa de

cooptar os movimentos sociais para sair das ruas deve ser dado pelas entidades sindicais e populares

comprometidas  com a  nossa  luta.  Mesmo sabendo  da  difícil  correlação  de  forças  existente  na
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presente quadra histórica, o SINASEFE deve continuar investindo na construção da unidade e na

unificação das lutas. Nenhuma concessão ao Governo Temer, nenhuma ilusão na instrumentalização

eleitoral! 

Mais do que nunca precisamos potencializar atos unitários e aprofundar, cada vez

mais,  o  debate.  Precisamos  impulsionar  a  discussão  política  para  além  dos  limites  da  nossa

categoria. É preciso almejar o conjunto da sociedade civil e influenciar objetivamente a base das

entidades que hoje desempenham o papel nefasto de apologia ao ressuscitamento da conciliação de

classe.  Precisamos  ter,  como política,  a  tática  da  exigência  e  da  denúncia  às  grandes  centrais.

Precisamos dizer, em alto e bom tom, que a libertação da classe trabalhadora deve ser obra dela

mesma e a ação direta é sua forma de atuação fundamental.

V – TAREFAS DA CONJUNTURA

Vivemos  uma  conjuntura  acelerada  e  altamente  imprevisível.  Pode  ser  que  a

conjuntura, no momento do congresso, seja qualitativamente diferente da que existe no momento

em que essa tese é escrita e pode ser que em vários aspectos essa análise e suas propostas já estejam

ultrapassadas. 

Nesse momento, a maior tarefa do SINASEFE é manter-se na linha da construção da

UNIDADE possível entre todos(as) aqueles(as) que se mostrarem dispostos(as) a mobilizar para

derrotar  o  Governo NAS SUAS REFORMAS E NA INTERVENÇÃO MILITAR NO RIO DE

JANEIRO. Apesar do alto grau de imprevisibilidade, duvidamos muito de que essa linha venha a ser

superada tão cedo. 

O momento não é compatível com iniciativas isoladas de nenhuma categoria, por

mais forte que seja o seu sindicato e mais combativa a sua direção. Por isso precisamos investir na

construção  de  uma  CAMPANHA  SALARIAL  UNIFICADA  com  as  entidades  do  FÓRUM

NACIONAL DAS ENTIDADES DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS  –  FONASEFE,

tendo com o principal bandeira a DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO,  que atenda a parcela mais

carente da população e que alerte a toda a sociedade civil para a urgência da revogação da Emenda

Constitucional 95 (a PEC do Fim do Mundo).

Buscando consolidar a continuidade das ações diretas dos(as) trabalhadores(as),  o

SINASEFE deve insistir na necessidade das centrais avaliarem o significado do arquivamento da

tão propalada REFORMA DA PREVIDÊNCIA e da necessidade de aprovação de um calendário de

lutas, apontando para a construção da GREVE GERAL para derrotar o Governo Temer e todas as

medidas de seu Governo. A possibilidade de conseguirmos efetivar qualquer uma dessas tarefas está

condicionada à nossa capacidade de incidir sobre a base das centrais que hoje hegemonizam a luta

CADERNO DE TESES DO 32º CONSINASEFE  - página- 17



dos  trabalhadores,  impondo  a  elas  uma derrota  na  sua  linha  política  de  conciliação  de  classe,

principalmente na base da Central Única dos Trabalhadores – CUT.

O  SINASEFE,  como  entidade  filiada  a  CSP  CONLUTAS  e  com  cadeiras  na

Secretaria Executiva Nacional dessa entidade, deve abraçar a tarefa de romper com o sectarismo e

com a autoproclamação ainda presente nas posições da nossa central,  construindo relações com

outros setores e fortalecendo a batalha que devemos travar pelo rompimento com a conciliação de

classe.

Só a luta muda a vida e ela deve ser feita por milhões. Urge, portanto, construir um

Encontro Nacional de Lutadores(as) para definir o programa que queremos para a mudança do País

e a emancipação da classe trabalhadora e o SINASEFE deve ser protagonista na construção desse

momento. O Encontro Nacional da Educação – III ENE, que se realizará no Rio de Janeiro, deve ser

espaço  privilegiado  para  a  construção  dessa  unidade.  A  tarefa  de  construir  um  projeto  de

EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E CLASSISTA deve ser compreendida como parte da construção

programática da classe trabalhadora. 

Essas  são  tarefas  para  o  próximo  período.  A conjuntura  pode  mudar  e  novas

formulações podem se fazer necessárias, mas a disposição de resistência precisa continuar!

Assinam:  DAVID  LOBÃO  –  SINTEFPB,  FABIANO  GODINHO  FARIA  -  SINASEFE  IFRJ,

FABIANO ROSA MAGALHÃES - SINASEFE - NORTE DE MINAS, FRANCISCO DAS CHAGAS –

SINTEFPB,  GABRIEL  ADOLFO  GARCIA  -  SINASEFE  SÃO  VICENTE  DO  SUL,  GUARACI

CARDOSO SOARES - SINASEFE PARÁ, JANAÍNA VOLPATTO - SINASEFE SÃO VICENTE DO

SUL, JOÃO CAMPINHO - SINASEFE SP, JOÃO ROCHA JÚNIOR - SINASEFE TRIÂNGULO

MINEIRO,  JOSÉ  DE  ARAUJO  PEREIRA  –  SINTEFPB,  JOSE  GRANGEIRO  SOBRINHO  –

SINTEFPB,  LEANDRO DE CASTRO GUARNIERI  – SINASEFE MUZAMBINHO, LISSANDRA

LUVISÃO  LAZZAROTTO  –  SINASEFE  BENTO  GONÇALVES,  MÁRCIO  MALTAROLLI  –

SINASEFE  MUZAMBINHO,  MARCO  VEZZANI  –  SINASEFE  IFSC,  MARCOS  AURÉLIO

QUINTANILHA – SINASEFE MACHADO, MARCOS HERNANDEZ – SINASEFE SÃO VICENTE

DO SUL, MARIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS – SINASEFE NORTE DE MINAS, MICILÂNDIA

PEREIRA SOUSA – SESISIFPI, SADY SALOMÃO – SINASEFE PARÁ, SAULO DANIELCAMPOS

DE OLIVEIRA – SINASEFE IFBA, SEBASTIÃO SARAIVA NETO – SINASEFE SÃO VICENTE DO

SUL, SERGIO ROBERTO JORGE ALVES – SINASEFE PALMAS, THAIS ARAÚJO LOUZADA –

SINASEFE – PALMAS, VININIUS RETAMOSO MAYER – SINASEFE MANAUS, WELLINGTON

JOSÉ CUSTÓDIO – SINASEFE UBERABA.
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TESE 003

NO PAÍS EM QUE O DESEMPREGO CRESCE ASSUSTADORAMENTE,

LUTAMOS CONTRA TODA FORMA DE OPRESSÃO!

Terminamos 2017 e iniciamos 2018 com 26,5 milhões de pessoas no Brasil  sem emprego. O

dado foi divulgado na última semana de fevereiro pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística) e tem como base a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) do

quarto trimestre de 2017.

Esse número dá uma ideia mais abrangente e realista do desemprego no país, muito mais do

que o índice de desemprego normalmente utilizado (a taxa de desocupação), que está na casa dos 12

milhões. Isso porque ele conta, além da taxa de desocupação (os trabalhadores que procuravam

emprego no período e não encontravam), as pessoas que trabalham menos de 40h semanais e a

“força de trabalho potencial”, ou seja, as que estão disponíveis para trabalhar. O total dessa taxa

chamada de “subutilização da força de trabalho” ficava em 23,8%, maior que o registrado no ano

anterior, de 22,2%.

Mas mesmo esse número não dá conta do total de desempregados no país, pois desconsidera,

por exemplo, o desalento (as pessoas que já desistiram de procurar emprego) e são consideradas

“inativas”. Segundo o próprio IBGE, em 2017 o número de pessoas que caíram no desalento era de

4,3 milhões, maior número desde 2012.

Além  dos  milhões  de  trabalhadores  sem  emprego,  a  crise  está  mudando  o  perfil  do

desemprego, elevando o chamado desemprego de longa duração. Mais de 5 milhões de pessoas

chegaram ao final de 2017 desempregadas há um ano ou mais. Crescimento de 130% nos últimos

três anos. O número de trabalhadores desempregados há mais de um ano cresceu 5% em relação ao

ano anterior; desses 54,1% são jovens de 14 a 29 anos de idade.

Esse dado mostra o drama perverso do desemprego: quanto mais tempo o trabalhador fica

desempregado, mais difícil se torna arrumar um novo serviço. E se o desemprego é em geral um

flagelo que atinge sobretudo os mais pobres, com menor acesso à educação, a crise está tratando de

“democratizar” esse mal. Das pessoas que buscam emprego por mais de um ano, quase 10% têm

curso superior e mais de 40% tem o ensino médio completo.

Se de uma forma geral a classe trabalhadora é a classe penalizada com a crise econômica e

com a solução burguesa para a crise, nos setores oprimidos a situação é ainda mais alarmante. Além

de todo o genocídio que a população negra e pobre enfrenta neste país temos a situação sofrida

pelos LGBTT’s e pelas mulheres. Ainda somos o país que mais mata LGBTT’s no mundo, mais do

que nos 13 países do Oriente Médio e África onde há pena de morte contra essa população. 
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O Relatório de Assassinatos de LGBTs do Grupo Gay da Bahia (GGB) iniciou-se em 2012.

Comparativamente,  em 2012 foram assassinadas128 travestis  e  mulheres  transexuais;  em 2013,

foram assassinadas 108; em 2014 foram 134; em 2015, 119, e, em 2016, foram assassinadas 144

travestis e mulheres transexuais. Em 2017 foram 179 assassinatos. Até o dia 23 de fevereiro deste

ano, contabilizam-se 29 assassinatos. Podemos concluir  que há um aumento desenfreado desses

índices de Transfeminicidio (+ machismo + transfobia = + violência) contra a população trans. Em

2017, a cada 20 horas um LGBT morreu de forma violenta por motivação homotransfóbica no

Brasil. 

Segundo novo relatório da Anistia Internacional, o Brasil lidera o ranking do número de

assassinatos de diversos grupos de pessoas em 2017: jovens negros do sexo masculino, pessoas

LGBTI, defensoras e defensores de direitos humanos, grupos ligados à defesa da terra, população

tradicionais e policiais.

Somos um país que não oferece postos de trabalhos no mercado formal para a população T

(travestis,  mulheres  transexuais  e  homens  transexuais),  90%  de  nossa  população  está  na

prostituição, somos o país que mais mata LGBTT’s, com uma pessoa trans assassinada a cada 48

horas. 

Mas não é verdade que só temos acumulado derrotas neste campo, o ano de 2018 começou

como um ano de grandes conquistas para a comunidade T.  No dia 17 de janeiro foi homologada,

pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, uma resolução autorizando o uso do nome social de

travestis e transexuais nos registros escolares da educação básica. Com a resolução, maiores de 18

anos poderão solicitar matrícula usando o nome social nas instituições de ensino. Para os menores

de idade, são os representantes legais quem deve apresentar a solicitação.

Em 5 de fevereiro, o decreto nº 9.278 instituiu em seu artigo 8º que o nome social possa

fazer parte do novo RG, o RIC (Registro Individual Civil) que unificará RG, CPF, Título de Eleitor,

Carteira Nacional de Habilitação. O documento também poderá conter Título de Reservista, número

da carteira de trabalho, tipo sanguíneo e fator RH, e outros, todos esses pedidos por requerimento

escrito. O nome social também poderá ser pedido desta maneira para ser anexado.

Dia 28 de fevereiro, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou projeto de lei que

pune injúrias praticadas por questões de gênero e de orientação sexual. O Projeto de Lei 291/2015

alterou o dispositivo que já estabelecia  como agravante elementos  referentes à  raça,  cor,  etnia,

religião,  origem, condição de pessoa idosa ou deficiente. Foram acrescentados os agravantes de

gênero,  orientação sexual e identidade de gênero.  Se não houver nenhum recurso para que seja

votado pelo plenário do Senado, o projeto irá para a Câmara dos Deputados.

Já o dia 1º de março foi dia de 2 conquistas: o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu que

as cotas de candidatos dos partidos políticos são de gênero, não de sexo biológico. Também foi
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decidido que travestis e transexuais podem se registrar na Justiça Eleitoral com o nome civil, mas

poderão concorrer com o nome social.

O dia 1º de março também ficará marcado como o dia em que o STF julgou a ADI (Ação

Direta  de Inconstitucionalidade)  4275 e do RE670422, nos dias 28 de fevereiro e  1  de março,

discutindo a constitucionalidade do artigo 58 da Lei dos Registros Públicos (Lei 6.015) e decidiu

que transexuais não precisam ter realizado a cirurgia de redesignação sexual (CRS) para poderem

alterar nome e gênero em seus documentos. O processo poderá ser feito sem os laudos psicológico e

psiquiátrico que eram obtidos após o mínimo de 2 anos de terapia para se comprovar o diagnóstico

de  transexualismo  (Código  Internacional  de  Doenças:  CID-10  =  F64.0).  Também  não  será

necessária  ação  judicial.  A mudança  poderá  ser  feita  por  auto  declaração  em  cartório.  Essas

pequenas conquistas demonstram que é possível lutar. Todas essas conquistas facilitarão e muito a

vida de pessoas trans, mas não são suficientes.

Na sociedade capitalista, as palavras mulher, discriminação e pobreza andam intimamente

ligadas.  Segundo  a  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU),  70%  dos  pobres  do  mundo  são

mulheres, e um dos principais fatores para a pobreza feminina é a discriminação.

As mulheres têm menos acesso a meios de produção e subsistência, como terra, crédito etc.

Do mesmo modo, são as principais vítimas do desemprego e do subemprego e, em média, recebem

salários  mais  baixos  que  os  homens.  Muitas  vezes,  o  trabalho  sequer  é  remunerado.  A crise

econômica agrava esse quadro, e são as mulheres imigrantes e refugiadas as mais atingidas por essa

situação. No entanto, a saída que a burguesia oferece para a crise é com mais ataques aos direitos

das trabalhadoras e piora das nossas condições de vida.

No Brasil, as mulheres negras e pobres da periferia são as que mais sofrem com a violência e

o machismo. Ananindeua, no Pará, é a cidade que concentra o maior número de feminicídios no país

e a sétima na América Latina e Caribe; 89% das vítimas são negras. Entre 2003 e 2013, durante os

governos do PT, enquanto os feminicídios caíram 7,5% entre as mulheres brancas, cresceram 54%

entre as negras. É a combinação entre racismo e machismo tingindo com o sangue das mulheres

negras os números da violência de gênero.

O desemprego e o subemprego, os baixos salários e a falta de creches para deixar os filhos e

poder trabalhar são enormes obstáculos para que muitas mulheres trabalhadoras possam romper

com a violência  doméstica.  Mesmo as  que conseguem se separar  de maridos  ou companheiros

agressores não contam com uma rede de apoio por parte do Estado e medidas que protejam suas

vidas.

O mesmo Estado que não garante condições para as  mulheres  exercerem a maternidade

condena e criminaliza as mulheres que abortam. Estima-se que um milhão de abortos são realizados

CADERNO DE TESES DO 32º CONSINASEFE  - página- 21



por  ano no país,  o  que  tem como consequência  sequelas  ou  morte  de  um número absurdo de

mulheres trabalhadoras.

Ainda por cima, querem acabar de vez com qualquer possibilidade de aborto legalizado no

Brasil. As mulheres têm o direito de decidir sobre o seu corpo e, principalmente, tem o direito às

suas  vidas.  O  acesso  a  cuidados  de  saúde,  educação  sexual  e  disponibilização  de  métodos

contraceptivos são o caminho para, junto com a descriminalização e legalização do aborto, proteger

a vida das mulheres.

A violência contra as mulheres é resultado da ideologia machista, que considera a mulher

como ser inferior e propriedade do homem. Essa ideologia, por sua vez, é alimentada e estimulada

pelo  capitalismo,  que  se  utiliza  do  machismo  e  da  opressão  da  mulher  para  dividir  a  classe

trabalhadora  e  superexplorar  metade  dela,  aumentando  assim  seus  lucros.  É  por  isso  que  as

campanhas do imperialismo e da burguesia contra a violência e o machismo não passam de uma

enorme hipocrisia, pois se calam diante desse fato da realidade.

É impossível acabar com o machismo sem destruir as bases sobre as quais essa ideologia se

levanta. Só a derrota do capitalismo pela classe trabalhadora pode assegurar as condições para uma

verdadeira emancipação. Porém, para que a classe acabe de vez com a exploração e o capitalismo,

ela necessita estar unida. 

O Brasil precisa de uma Revolução Socialista.

Assinam: Albano Teixeira – CPII Beth Dau -CPII Claudiceia Durans – IFMA-Maracanã

Mariana Carreira - CPII
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TESE 004

CONTRA A GUERRA SOCIAL DOS DE CIMA O CHAMADO À REBELIÃO PARA OS DE

BAIXO!

O primeiro semestre do ano de 2017 evidenciou o quanto a construção de ações unificadas

leva os trabalhadores e demais setores explorados e oprimidos de nossa sociedade a avançar nas

lutas. A realização do 8M, seguido pelo 15M, as manifestações no dia 30 de março e a realização da

maior greve geral da história desse país, em 28 de abril, explicitaram que estávamos muito perto de

conquistar  aquilo  que  a  esmagadora  maioria  da  população deseja:  mandar  Temer  e  toda  a  sua

quadrilha para fora do governo e para a cadeia. A ação do polo combativo, em boa medida hoje

situado dentro dos marcos de nossa central CSP-Conlutas, ao pressionar as direções e trabalhar as

bases  dessas  direções  para  tanto,  demonstrou  que  essa  tática  é  valiosa  e  deve  continuar  a  ser

utilizada como meio para avançar a correlação de forças para o lado dos trabalhadores, oprimidos e

despossuídos.

Mas, infelizmente, no período seguinte, mais uma vez o que vimos foi a ação das direções

majoritárias do movimento (PT, PCdoB, CUT, CTB, Força Sindical, entre outras), negarem-se a

tomar resolutamente, para além dos discursos de oposição como tática principal, a organização e

mobilização das categorias da classe trabalhadora e de outros setores explorados, com o objetivo de

construir pelas mãos dos trabalhadores a queda do atual governo e de todas as medidas por ele

tomadas (Congelamento de gastos, Reforma do Ensino Médio e Reforma Trabalhista, entre outras). 

O recuo dessas direções na realização de duas greves gerais em setembro e novembro, após

o  enfrentamento  ocorrido  em  Brasília  em  25  de  maio,  mostra  claramente  que  existe  uma

necessidade objetiva de se construir  uma direção efetivamente autônoma e independente para a

classe trabalhadora e que, um dos embriões dessa nova direção vem sendo construído pela CSP-

Conlutas, daí a importância de nosso sindicato nacional e suas seções, se jogarem na expansão e

enraizamento desta central.

O PT e a CUT tentaram desviar a luta dos trabalhadores para um “feliz 2018”, ou seja, para

as eleições. Mas nós já passamos por isso, vimos todas as expectativas dos que colocaram Lula no

governo em 2003 serem solapadas pela reforma da previdência implementada no mesmo ano de sua

posse. Os governos do PT não romperam com os planos neoliberais implementados por Fernando

Henrique e os ataques que hoje sofremos foram gestados nos governos petistas, como cortes de

gastos, congelamentos de salários e mesmo a famigerada reforma trabalhistas aprovada por Temer.

Ganhar  eleições  com  um  programa  rebaixado,  expresso  na  Carta  ao  Povo  Brasileiro,  sendo

financiado  por  banqueiros  e  empreiteiros,  fazendo  acordos  com  a  bancada  evangélica,  não

contribuiu para resolver os problemas da classe trabalhadora, da exploração, opressão e miséria do
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povo pobre, negro, lgbt brasileiro. Nos momentos de crescimento econômico, os governos petistas

tomaram medidas que incidiram na nossa rede, como a sua expansão e o RSC para  docentes. A

expansão foi  precarizada  e  na lógica  da parceria  pública-privada,  tantas  vezes  denunciada  pelo

nosso sindicato  nacional.  O RSC, uma conquista  da  greve  de  2012,  que  veio  para  cobrir  uma

distorção criada pelo próprio governo, que ao invés de reajustar os salários, prejudicou nosso plano

de carreira jogando o reajuste para as titulações. Hoje há um abismo entre a situação salarial de

técnicos e docentes que precisa ser corrigida. Se não podemos negar que efetivamente, também

fruto da nossa luta, houve concurso público e hoje os docentes ganham mais, também não podemos

esquecer  que  a  reforma  da  previdência  de  Lula  acabou  com  o  nosso  direito  à  paridade  e

integralidade e a de Dilma nos deixou com o teto do INSS. 

Temer  podia,  e  ainda  pode,  ser  derrotado  nas  ruas.  Um governo  com índices  nulos  de

aprovação, só pode aprovar a reforma trabalhista pela traição do recuo da greve geral.  Mas há

resistência à implementação da reforma por parte dos trabalhadores. Todo dinheiro investido na

propaganda da defesa da nova Reforma da Previdência não foi suficiente para ganhar apoio da

população. Derrotado, Temer tirou da “cartola” a intervenção no Rio de Janeiro.

Sem dúvida uma das situações mais agudas desta crise econômica e social, se não a mais

aguda, ocorre no estado do Rio de Janeiro. Diante da derrota sofrida ao não conseguir emplacar,

ainda no início deste ano, a Reforma da Previdência e para tentar recuperar de alguma forma a sua

popularidade e a do seu partido (PMDB, MDB), Temer, o governador do Rio, Pezão, e o restante

dos políticos burgueses corruptos botaram o Exército nas ruas de todo o Rio de Janeiro, além de

colocar as polícias civil e militar sob o comando do Exército, tudo isso durante um ano. 

Um ato pirotécnico, que, pelos próprios informes dados pela mídia burguesa, não teve o

mínimo  de  articulação  e  logística  pensados.  Na  verdade,  podemos  dizer  que  foi  oficialmente

declarada guerra à população pobre e marginalizada do Rio de Janeiro.  Sob o comando de um

general importante no Exército,  que até participou da ocupação do Haiti,  os métodos de guerra

contra as favelas e comunidades serão intensificados.

Quem mais  irá  sofrer  com a repressão  do Exército  serão  os  trabalhadores  mais  pobres,

aqueles terceirizados, com menores salários, sem carteira assinada ou informais, que em sua grande

maioria são negros. Sofrerão também as mulheres e LGBTT’s, com um abusivo assédio diário, além

de constantes atos de violência. Com sua lógica de guerra, os militares atacam o campo inimigo,

que envolve toda uma população, sem distinção, a fim de derrotá-los por completo. Tanto o Exército

quanto a Polícia Militar utilizam dessa concepção, desse modo de agir. A lógica militar não serve

para cuidar da segurança pública, ela é para guerras.

Essa  violência  generalizada  no  Rio  é  causada  principalmente  pela  miséria,  desemprego

extremo, falência do estado e a já conhecida guerra às drogas. Esses problemas são causados pelo
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próprio funcionamento do capitalismo. Constantemente, a economia dos países capitalistas entra em

crise por conta da necessidade dos burgueses em aumentar cada vez mais seus lucros. Quando o

lucro para de crescer,  a  burguesia  demite  funcionários,  reduz salários  e  tira  direitos.  Assim ela

pretende voltar a lucrar.

A principal causa do atual aumento da violência está nessas crises econômica, política e

social que abatem o país e em especial o Rio de Janeiro. A falência de milhares de empresas, a

falência do estado, o desemprego em massa como nunca visto antes, a miséria generalizada e ainda

somado à situação nacional, causaram literalmente uma explosão social. As revoltas populares nas

favelas e comunidades estão mais constantes, o povo pobre e negro já está realizando saques nos

grandes comércios e os desempregados são jogados para a criminalidade cada vez mais.

Primeiramente,  é  urgente  uma  campanha  massiva  pela  legalização  das  drogas.  Não  é

possível mais que o povo pobre e negro pague com a vida por essa política de guerra às drogas.

Diversos países no mundo já estão nesse caminho da legalização e regulamentação, como os EUA

por exemplo, ou o Uruguai aqui do lado.

Só com a descriminalização do comércio essa violência  já  vai  despencar,  pois  a  grande

maioria das operações policiais são para repressão de drogas e armas. Não sendo crime, não será

mais necessário o exército do tráfico para sua defesa, logo não há necessidade de armas para esse

fim.  Portanto,  descriminalizar  somente o uso é insuficiente,  pois a venda permanece ilegal  e a

repressão  permanecerá.  Com o comércio  de  drogas  não sendo crime,  os  pontos  de  venda  irão

democratizar e as guerras entre facções também acabará, pois não haverá mais um monopólio do

comércio.

Também é preciso desmilitarizar a polícia, pois a violência policial irá permanecer mesmo

com as drogas deixando de ser crime. Temos que criar uma nova polícia civil única e dissolver as

duas  existentes  hoje.  Essa nova polícia  deve  ser  democrática,  com seus  membros podendo ser

eleitos e retirados pela comunidade ou bairro onde a polícia atua. Todos os seus membros também

devem ter direitos políticos e sindicais como qualquer outro trabalhador.  Contra a violência,  os

trabalhadores  e  a  população  pobre  têm  que  organizar  sua  autodefesa  a  partir  dos  conselhos

populares.

O Rio de Janeiro, assim como outros estados, precisa de um grande plano de obras públicas

para ajustar tudo que se precisa. Em um governo socialista revolucionário é possível expropriar

(tomar pra gente) toda a infraestrutura dessas empreiteiras corruptas e dar emprego para

todos, revitalizando as favelas e periferias, criando saneamento, postos de saúde, hospitais,

escolas e espaços de lazer. Com uma geração de empregos desse porte a violência irá despencar, os

jovens  terão  lazer,  educação  de  qualidade  e  emprego.  O crime  não  terá  mais  vez  na  vida  da

juventude negra e de periferia.
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Se de uma forma geral a classe trabalhadora é a classe penalizada com a crise econômica e

com a solução burguesa para a crise, nos setores oprimidos a situação é ainda mais alarmante. Além

de todo o genocídio que a população negra e pobre enfrenta neste país temos a situação sofrida

pelos LGBTT’s e pelas mulheres. Ainda somos o país que mais mata LGBTT’s no mundo, mais do

que nos 13 países do Oriente Médio e África onde há pena de morte contra essa população. 

A mídia, a classe dominante e seus partidos, assim como as organizações de colaboração de

classes e reformistas, estão completamente voltados para as eleições, tentando convencer de que

cada um deles é a solução para a crise. Para nós, as eleições nada mudam.  O país, e a vida dos

trabalhadores e do povo pobre, só vai mudar de verdade com uma revolução socialista, que

liberte o país do imperialismo e ponha fim ao capitalismo que só nos traz pobreza e miséria. 

É necessário que o ativismo, os operários que estão nas greves, aos estudantes que ocupam

escolas,  aos  ativistas  dos  movimentos  de  luta  contra  as  opressões:  os  negros,  as  mulheres,  as

LGBTT’s, quilombolas e indígenas busquem se unificar em um programa único, que de conta de

suas demandas sob o viés classista e rumo ao socialismo. Todos os processos de articulação para a

luta devem discutir um programa dos explorados e oprimidos para enfrentar a crise capitalista, a

começar pela nossa central, a CSP-Conlutas.

Entendemos que este programa deve ter de iniciar uma discussão sobre um programa

socialista para o país  e a  crise,  defendendo emprego pleno,  salário e terra.  Defendendo a

ruptura  com  o  imperialismo  e  os  banqueiros,  parar  de  pagar  a  dívida  aos  banqueiros,

proibindo a  remessa  de  lucros  e  estatizando as  grandes  multinacionais  e  o  latifúndio  sob

controle dos trabalhadores. 

O Brasil precisa de uma Revolução Socialista!

Assinam: Beth Dau (CPII), Isabela Torres (IFRR), Jean Magno (IFMA), Luiz Sergio Ribeiro

(CPII) e Paulo Reis (IFG)
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TESE 005

A CONJUNTURA E UMA DAS TAREFAS DO SINASEFE NACIONAL E DE SUAS

SEÇÕES SINDICAIS

Fundamentada  na  “Nota  à  respeito  do  julgamento  do  ex-presidente Lula”,  com o

título- EM DEFESA DA DEMOCRACIA E DO DIREITO DE LULA SER CANDIDATO-,

publicada pela Direção Nacional do SINASEFE, antes do julgamento do dia 24 de janeiro de

2018 no TRF4, em Porto Alegre-RS. E por decisão da 134º Plenária Nacional do SINASEFE,

em 25 de fevereiro de 2018, a NOTA está mantida no site do SINASEFE NACIONAL e está

também na final desta tese, estamos apresentando-a em forma de moção, para aprovação no

32ºCONSINASEFE.

EM DEFESA DA DEMOCRACIA E DO DIREITO DE LULA SER CANDIDATO

O 32º Congresso Nacional do SINASEFE, realizado de 28 de abril a 1º de maio de

2018  em  Brasília,  vem  por  meio  desta  nota  manifestar-se  sobre  a  perseguição  política,

mediática  e  jurídica,  que  vem  sofrendo  o  maior  líder  da  classe  trabalhadora  brasileira,

condenado sem provas à pena de prisão de 12 anos e um mês.

Com a confirmação e ampliação da condenação de lula, o TRF4 subiu mais um degrau

na escalada do capital financeiro, através das podres instituições com as quais conta no Brasil,

para impedir  Lula de ser  candidato.  Isto  não vai  parar,  pois  os  interesses  imperialistas se

sentem ameaçados pela existência de uma candidatura na qual as amplas massas trabalhadoras

depositam suas esperanças.

A preferência por Lula nas pesquisas, mesmo após o julgamento no TRF4 e do ataque

sem tréguas da mídia golpista, é que os patrocinadores do Golpe não podem tolerar, numa

situação mundial na qual, para a sobrevivência do sistema da propriedade privada dos grandes

meios de produção, os capitalistas precisam reduzir o custo do trabalho avançando nos direitos

da classe trabalhadora e na apropriação das riquezas nacionais.

No Brasil,  precisam aniquilar a possibilidade de que que a maioria oprimida possa

resistir,  para  aplicarem  a  contrarreforma  trabalhista,  para  voltarem  com  a  votação  da

contrarreforma da Previdência e liberar recursos para a especulação financeira, e para garantir

a entrega das nossas riquezas.

A defesa do direito de Lula ser candidato é uma tarefa de todos que defendem a 

democracia, independente do voto que irão dar, mas Eleição sem Lula é fraude.
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Cumpre esclarecer que o SINASEFE NACIONAL, historicamente, se portou de forma

independente de governos e partidos políticos. Estamos entre os sindicatos que se colocaram,

desde sua existência, independente de quaisquer governos e partidos políticos, com muitas

lutas  de  resistência  desde  Ditadura  Civil  Militar,  como  FENASEFE,  uma  Federação  de

Associações  que  representavam  as  trabalhadoras  e  trabalhadores  das  Escolas  Técnicas  e

Agrotécnicas Federais, que com o direito a sindicalização conquistado em 1988, foi

transformada em SINASEFE.

Lutamos  intensamente  pela  derrota  da  contrarreforma  trabalhista  e  da  previdência.

Também combatemos ataques aos nossos direitos por governos anteriores, assim como nos

manifestamos firmes contra a Funpresp-Ex, e na campanha salarial das e dos SPFs de 2015,

organizamos, unificados no Foro Nacional de Entidades Sindicais de Servidoras e Servidores

Federais(FONASEFE),  uma forte  greve  geral  nos  serviços  públicos  federais,  obrigando  o

Governo Dilma, não só negociar, mas também ceder para as reivindicações.

Portanto,  se  hoje  estamos  nos  manifestando  em  DEFESA  DE  LULA  SER

CANDIDATO E CONTRA SUA PRISÃO, não é por opinião ou posicionamento a favor de

Lula ou de seu projeto eleitoral e sim porque não nos é indiferente o Golpe de 2016, porque

este golpe foi articulado para retirar direitos e impedir novas conquistas, como destruir a CLT,

nossa  previdência,  acabar  com  a  estabilidade  das  e  dos  servidores  públicos,  privatizar  a

Eletrobrás, congelar recursos públicos e etc.

Provas de corrupção abundam contra Michel Temer (PMDB) e os golpistas,  mas a

despeito  disso,  segue  ele  impune  na  Presidência  da  República,  diante  de  duas  denúncias

gravíssimas e a caminho de ser livrado da terceira pelo mesmo Congresso Nacional, que votou

a favor do impeachment da Presidente Dilma em clima de festa. Com isso baixa um “Decreto

de Intervenção Militar” no Rio de Janeiro.

O senador  Golpista  Aécio  Neves  (PSDB-MG) chegou a  ser  afastado do cargo por

decisão do Supremo Tribunal Federal(STF), mas foi mantido no cargo pelo plenário do mesmo

Senado que chancelou o Golpe contra a presidente Dilma. Enquanto isso, o ex-presidente Lula

foi condenado em segunda instância num julgamento viciado, em que se ignora, de forma

flagrante e cínica.

Não nos é indiferente que o Poder Judiciário esteja servindo de forma tão mesquinha e

descarada aos  interesses da coligação golpista,  serviçais  do imperialismo porque isto todo

significa ataques à democracia e ao nosso direito de lutar em defesa dos direitos e conquistas.

Temos  no  seio  do  SINASEFE,  militantes  que  atuam com posições  várias  sobre  o

significado dos governos de Lula e Dilma, sobre o posicionamento político destes, sobre as
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eleições de 2018, dentre vários outros temas, mas, sobretudo, temos posição comum contra

medidas autoritárias às restrições aos poucos espaços de democracia em nosso país.

Somos unânimes na defesa das liberdades democráticas e sabemos que o objetivo das

elites de retirar Lula do processo eleitoral por meio de artifícios jurídicos, num processo que

carece de materialidade de provas, que infringe uma série de direitos democráticos, como o da

ampla defesa, significa uma tentativa de estreitar ainda mais as parcas arestas democráticas do

Estado brasileiro, representando um ataque aos movimentos sociais, aos sindicatos, partidos

políticos que se reivindicam da classe trabalhadora e à esquerda em geral

As instituições da limitada democracia burguesa querem restringir ainda mais o poder de

decisão da maioria da população.

CONTRA OS ATAQUES E REFORMAS DE TEMER! NENHUM DIREITO A MENOS!

EM DEFESA DA DEMOCRACIA E DO DIRETO DE LULA SER CANDIDATO!

CONSTITUINTE  SOBERANA  PARA  ANULAR  AS  REFORMAS  GOLPISTAS  E

FAZER AS POPULARES!

Assinam: Elenira Vilela IFSC; Felipe Acácio IFSC; Marcos Vezanni IFSC; Sérgio Rodrigues 

IFPB.

Abaixo a “Nota à respeito do julgamento do ex-presidente Lula”, com o título- EM DEFESA DA

DEMOCRACIA E DO DIREITO DE LULA SER CANDIDATO-, publicada pela Direção 

Nacional do SINASEFE, antes do julgamento do dia 24 de janeiro de 2018 no TRF4, em Porto 

Alegre-RS. E por decisão da 134º Plenária Nacional do SINASEFE, em 25 de fevereiro de 2018, a 

NOTA está mantida no site do SINASEFE NACIONAL.

EM DEFESA DA DEMOCRACIA E DO DIREITO DE LULA SER CANDIDATO

O SINASEFE NACIONAL, por meio dessa nota, vem se manifestar a respeito do julgamento do ex-
presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que ocorre neste dia 24 de janeiro, nas 
dependências do TRF-4, em Porto Alegre-RS.
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que o SINASEFE NACIONAL, historicamente, se portou de 
forma independente de governos e partidos. Estamos entre os sindicatos que se colocaram, desde 
sua existência, independente de qualquer governo, na luta e na resistência. Mobilizamos 
intensamente contra as Reformas da Previdência atual e dos governos anteriores, assim como nos 
mantivemos firmes contra a Funpresp-Exe.

CADERNO DE TESES DO 32º CONSINASEFE  - página- 29



Portanto, se hoje escrevemos essa nota, não é por opinião ou posicionamento a favor de Lula ou de
seu projeto eleitoral, escrevemos simplesmente porque não nos é indiferente um golpe de Estado e 
seu processo de continuidade. Não nos é indiferente que o Poder Judiciário esteja servindo, de 
forma tão mesquinha e descarada, aos interesses da coligação golpista.
Provas abundam de corrupção contra Michel Temer (PMDB) e, a despeito disso, segue ele na 
Presidência da República, impune, diante de duas denúncias gravíssimas e a caminho de ser 
livrado de uma terceira pelo mesmo Congresso que votou a favor do impeachment de Dilma 
Rousseff em clima de festa.
O senador Aécio Neves (PSDB-MG) chegou a ser afastado do cargo por decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF), mas foi mantido no cargo pelo plenário do mesmo Senado que chancelou o
golpe contra a presidenta Dilma. Enquanto isso, o ex-presidente Lula está prestes a ser condenado 
em segunda instância num julgamento viciado, em que se ignora, de forma flagrante e cínica, as 
provas existentes em sua defesa e a fragilidade dos indícios contra ele, num processo em que os 
próprios juízes e seus assessores diretos se colocaram já sob suspeita e assumiram sua 
parcialidade em vários momentos.
Não nos surpreende que um Judiciário como esse seja célere em julgar o ex-presidente Lula, 
mantendo Aécio, Temer e seus amigos fora da cadeia, ao mesmo tempo em que age de maneira 
extremamente lenta para libertar o estudante Rafael Braga!
Mesmo declarando não ter qualquer ilusão numa eventual candidatura de Lula em 2018, e nem 
posicionamento oficial contra ou a favor da mesma, o SINASEFE NACIONAL, por meio desta 
nota, vem a público denunciar o complô golpista formado pelo conluio entre a grande mídia, o 
Judiciário, o Executivo e grande parte do Legislativo que, neste momento, tentam impedir o direito 
constitucional do ex-presidente Lula ser candidato.
Temos no seio de todos os ativistas que atuam no SINASEFE posições várias sobre o significado 
dos governos de Lula e Dilma, sobre o posicionamento políticos destes, sobre as eleições de 2018, 
sobre a participação nos atos dos dias 24 e 25, dentre vários outros temas.
Mas sobretudo temos posição comum contra medidas autoritárias e as restrições aos poucos 
espaços de democracia em nosso país. Somos unânimes na defesa das liberdades democráticas.
A tentativa de retirar Lula do processo eleitoral por meio de artifícios jurídicos, em um processo 
que carece de materialidade de provas, que infringe uma série de direitos democráticos, como o de 
ampla defesa, significam uma tentativa de estreitar ainda mais as parcas arestas democráticas do 
Estado brasileiro e representam um ataque a todos os movimentos sociais, aos sindicatos e à 
esquerda em geral. As instituições da limitada democracia burguesa querem restringir ainda mais 
o poder de decisão da maioria da população.

Em defesa das liberdades democráticas e o direito de Lula ser candidato!
Contra os ataques e as reformas de Temer!
Nenhum direito a menos!

Direção Nacional do SINASEFE

(Reprodução de nota divulgada em 24/01/2018)
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TESE 006

TESE DE CONJUNTURA NACIONAL E TAREFAS DO SINASEFE 

 Resistência e unidade na luta -  (Resistência e Luta – corrente sindical e popular)

1.  O 32º CONSINASEFE acontece no momento em que o país segue mergulhado em uma de

suas piores crises. A crise econômica, apesar da lenta recuperação, tem contribuído para um

quadro geral de ampliação das desigualdades sociais e da pobreza. A forte recessão tem seu

pior reflexo no alto índice de desemprego, atingindo principalmente mulheres e a camada de

mais  baixa  renda  da  população,  ampliando  a  precarização.  Na  arena  política,  medidas

regressivas continuam na pauta, e o governo, mesmo com baixa popularidade, conseguiu,

depois  dos  abalos  causados  pela  Lava  Jato,  consolidar  sua  sustentação  junto  ao  grande

capital e a elite política corrupta, à custa de muito fisiologismo no Congresso Nacional e da

promessa ao grande capital de que faria as “reformas”.

2. O país vive sobre a égide de um governo golpista que avança a passos largos na retirada de

direitos historicamente conquistados, na desnacionalização da economia,  nos ataques aos

povos indígenas e quilombolas e no combate aos movimentos sociais, isto é, um governo de

enormes retrocessos. Aprovou o brutal ajuste fiscal que retira verbas das áreas sociais por 20

anos (EC 95) e a reforma trabalhista, efetivando uma retirada de direitos sem precedentes.

Mas houve forte resistência da classe, que levou a uma derrota importante do governo Temer

na reforma da Previdência, retirada de pauta devido à iminente rejeição, mesmo com todo o

aparato governamental tentando comprar os votos que faltavam a qualquer custo. Vitória das

lutas da classe trabalhadora. 

3. A crise mundial é econômica, social, ambiental, energética, alimentar, política e cultural. O

capital  usou  vários  artifícios  para  acumular  e  superá-la.  Porém,  as  medidas  tomadas

agravaram  as  tensões,  inclusive  com  guerras  regionais  e  aumento  da  concentração  da

riqueza.

4. Os EUA se enfraquecem economicamente  e  a  Europa vive  profunda crise  econômica  e

política.  A solução  da  burguesia  é  jogar  sobre  a  classe  trabalhadora  o  ônus  da  crise  e

recuperar suas taxas de lucro, com redução de direitos e benefícios sociais, privatizações e

espoliação  via  dívida  pública,  isto  é,  mais  neoliberalismo.  Os  ataques  mudam a  esfera

política. Setores liberais da burguesia se enfraquecem, fortalecem-se os reacionários e, não

raramente, fascistas. O avanço da direita nos EUA e na Europa mostra isso.

5. Possibilidades à direita e à esquerda se abrem. Em alguns casos, a direita e a extrema direita

estão  aparecendo  como  alternativa.  Cabe  à  esquerda  disputar  todos  os  espaços,  pois  a
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questão  de  “Socialismo ou  Barbárie”  continua  atual:  ou  a  classe  trabalhadora  luta  pela

construção da sociedade sem a exploração e a opressão do capital, ou caminharemos para a

destruição dos recursos naturais e para a pobreza da humanidade.

6. A crise  evidencia  contradições  entre  a  tendência  do  capital  de  se  expandir  e  romper

fronteiras e os interesses de parcela  das burguesias nacionais e burocracias estatais,  que

buscam reforçar bases políticas, estatais e territoriais próprias, como parte do processo de

reestruturação  do capital,  visando ampliação  e  manutenção  dos  lucros.   De um lado,  a

burguesia  demonstra  sua  capacidade  de  inovação  e  perversidade.  Do  outro,  a  classe

trabalhadora não se acomoda, com novos movimentos e correntes políticas. A resistência aos

ataques da burguesia é a defesa de sua integridade.  Cabe aos revolucionários atuar para

avançar  a  consciência  de  classe  dos  trabalhadores/as,  exercendo  papel  dirigente  para

acumular  forças  e  desenvolver  processos  revolucionários.  Enquanto  houver  alienação,

fragmentação  e  eleitoralismo,  não  avançaremos.  É  preciso  demonstrar  que  enquanto

perdurar o sistema capitalista nunca viveremos em paz e com dignidade.

7. Na esteira  da  crise  mundial,  a  conjuntura  nacional  aponta  para  a  continuidade  da  crise

econômica,  com tendência de aumento da repressão aos movimentos populares. O golpe

jurídico-parlamentar  somou o desejo de políticos corruptos – em parte  composto de ex-

aliados do PT - aos de membros da burocracia jurídico-policial.  Porém, a destituição de

Dilma se viabilizou quando o grande capital nacional e internacional apoiou o impeachment

(fim de 2015), associado à perda de base social de Dilma/PT, depois do estelionato eleitoral

de 2014, seguido de um governo de forte ajuste fiscal e ataque aos nossos direitos, inclusive

anunciando nova reforma da Previdência e ampliação da terceirização. Esgotada a estratégia

da conciliação de classes, Dilma procurava contemplar as exigências do mercado financeiro

para conseguir se manter no poder, mas não na velocidade e amplitude exigidas.

8. Até o final de 2015, a burguesia encontrava-se dividida, mas ainda principalmente contrária

ao  impeachment.  Porém,  o  governo  não  se  mostrava  forte  para  continuar  as  reformas

regressivas  que  Dilma  tinha  começado;  assim,  o  grande  capital  aproveitou-se  da

oportunidade para radicalizar as reformas. A tese do impeachment ganhou força e unificou

as principais frações da burguesia.

9. As  forças  democráticas  e  de  esquerda  não  reagiram  à  altura  e  setores  de  esquerda  se

mostraram desconectados dos acontecimentos ao não verem o golpe principalmente como

uma radicalização dos ataques contra o povo e as riquezas nacionais. 
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10.  O esgotamento do projeto de conciliação de classe do PT, o impeachment de Dilma e a

ilegitimidade do governo Temer expressam uma crise política e institucional. Mas não há

crise da hegemonia burguesa, pois os agentes deste regime, mesmo com desgaste, continuam

dando as cartas, e as principais frações do capital mantêm seus interesses e avançam na

reorganização do Estado.  A falta de legitimidade de Temer e do Congresso é visível na

rejeição às medidas impopulares e antinacionais dos golpistas. Por outro lado, mesmo com

grande  desgaste  do  governo,  não  há  uma  alternativa  forte  e  viável  de  caráter  contra-

hegemônico.

11. O governo golpista de Temer não estabilizou a política e a economia. Continuou atacado

pela Lava Jato, com denúncias que atingem Temer diretamente, mostrando não ter controle

político centralizado. O governo conta com o apoio das principais frações do capital  no

Brasil, mas os indicadores econômicos não se recuperam e o desemprego atinge 14 milhões

de pessoas. Sua popularidade é a pior da história do país. 

12. O governo já aprovou as reformas do Ensino Médio, a EC 95 (que congela os investimentos

sociais por 20 anos) e a trabalhista. Mas estas continuarão enfrentando resistência na sua

aplicação,  como  nas  grandes  manifestações  de  março  de  2017,  construídas  em  ampla

unidade de ação e iniciadas com o 8 de maio classista e unitário que encheu as ruas de todo

o país. Essa crescente mobilização foi decisiva para construir a Greve Geral de 28 de abril,

que foi a maior dos últimos cem anos, gerou importantes repercussões e contribuiu com

vitórias para o movimento, entre elas a paralisação  da tramitação da reforma da previdência.

13. Também em abril  de  2017 ocorreu  o  Acampamento  Terra  Livre  (ATL),  que  reuniu  em

Brasília o maior número de lideranças indígenas de sua história, fortalecendo a luta indígena

numa conjuntura de ataques frontais contra seus territórios e direitos. 

14. O “Ocupa Brasília” de 24 de maio de 2017 reuniu mais de 150 mil pessoas, ainda mostrando

força  da  classe  trabalhadora,  que  conseguiu  fechar  de  ponta  a  ponta  a  Esplanada  dos

Ministérios. Não aceitamos a barreira imposta pela PM do Distrito Federal e avançamos em

direção ao Congresso Nacional, enquanto grandes centrais recuavam. A resposta do Governo

Temer  foi  chamar  a  Força  Nacional,  decretando  estado  de  sítio  no  Distrito  Federal  e

invocando mais uma vez a GLO (Garantia da Lei e da Ordem), tendo que recuar no dia

seguinte, o que o enfraqueceu ainda mais. Já a greve de 30 de junho não obteve o mesmo

êxito. Foi desarticulada pelas centrais à direita, a exemplo da Força Sindical, e contou com a

vacilação da CUT e CTB, que não jogaram peso e a desmarcaram em várias bases que

dirigem e que tinham parado na greve de 28 de abril. Praticamente não houve paralisação de
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setores estratégicos e as mobilizações foram frágeis. A CSP-Conlutas corretamente apostou

construção da nova greve geral, mas esbarrou no corpo mole das centrais majoritárias.

15. Depois dessa sequência de traição das direções das grandes centrais, gerando um refluxo no

movimento, nova greve geral foi desmarcada em 5 de dezembro, apesar de persistirem as

ameaças do governo de votar a reforma da Previdência antes do Natal. Neste momento,

diversas personalidades próximas ao PT, inclusive a presidente do partido, Gleisi Hofmann e

o próprio Lula, já davam sinais de que fariam uma reforma da Previdência caso retornassem

ao poder, desnudando a tática de corpo mole das centrais cooptadas pelos governos petistas.

Neste  momento,  os  movimentos  sociais  ligados  ao  projeto  de  conciliação  de  classes  já

refluíam da consigna de “Fora Temer”, mantendo-a apenas formalmente. 

16. Para contemplar a pressão do mercado, que cobra o preço de sua sustentação, o governo

Temer marcou nova tentativa de votar a reforma da Previdência após o carnaval, mesmo sem

garantia de aprovação. A data prevista, 19 de fevereiro, foi apontada em nova reunião das

centrais como um dia de paralisação nacional, sob a consigna de “Se botar pra votar, o Brasil

vai  parar”.  O  governo  desmarcou  a  votação  e,  na  sequência,  as  centrais  majoritárias

desarmaram a  paralisação.  Não jogaram peso  nas  manifestações  de  rua,  perdendo  nova

oportunidade de retomar  as  grandes  manifestações  que levaram à greve geral  em 2017.

Persiste, portanto, a tática de desmontar a luta por parte das grandes centrais, fazendo o jogo

de manutenção da relativa estabilização do governo Temer até as eleições. Uma manobra de

contornos  eleitoreiros,  mostrando  como  estão  burocratizadas  as  centrais  majoritárias,  e

consequentemente  o  quanto  é  cada  vez  mais  necessário  trabalhar  para  superar  a

fragmentação dos combativos. 

17. Diante da derrota na reforma da Previdência, o governo Temer lançou mão da intervenção

federal no Rio de Janeiro, que enquanto durar tem impedimento constitucional de se votar

qualquer  emenda  constitucional.  Anunciou  simultaneamente  um  pacote  de  medidas

regressivas,  como a  ampliação de  privatizações  e  novas  medidas  contra  os  direitos  dos

servidores públicos. Assim, Temer justifica sua derrota para o mercado e tenta se equilibrar

na bandeira da militarização da segurança pública. Busca ganhar alguma popularidade ao

criar o Ministério da Segurança Pública e nacionalizar a militarização do cotidiano como

saída para a falta de investimentos públicos e acirramento da crise financeira dos estados,

sufocados  por  dívidas  impagáveis,  crise  política  e  receitas  estranguladas  pela  crise

econômica, que deprime a arrecadação de impostos.
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18. Entretanto,  por  mais  que  a  jogada  de  Temer  para  tentar  ganhar  popularidade  com  a

intervenção  no  Rio  possa  ter  algum  ganho  momentâneo,  já  que  a  reação  imediata  da

população foi o apoio à medida, em médio e longo prazo vai se mostrar ineficiente. A crise

no Rio de Janeiro é econômica e política de longa duração, com o governo apodrecido do

PMDB, e  não de segurança pública.  Também não são novidades  as  ações militarizadas,

sejam aquelas realizadas diretamente pelo governo estadual, sejam as realizadas com suporte

do governo federal. É mais uma ação que fragiliza o estado de direito no Brasil.

19. Há um largo histórico de ações militarizadas no Rio de Janeiro na “Nova República” desde,

pelos menos, 1992 quando ocorreu a ECO-92. A partir de 2010, sob os governos do PT na

esfera federal e do PMDB na estadual, essas ações se intensificaram, sempre com o suposto

objetivo, que se mostrou falacioso, de combater o tráfico de drogas e coibir a violência.

20. A implantação das UPP mostrou-se fracassada, apesar do enorme apelo que teve na época.

Depois ocorreram as sucessivas Garantias da Lei e da Ordem na esteira das mobilizações de

2013 e dos grandes eventos esportivos (2014 e 2016), sendo usadas também pelo governo

golpista de Temer (2017 e 2018). 

21. Na falta  de uma saída para a  crise  de caráter  estrutural,  os governos estadual  e  federal

tomam  medidas  de  eficiência  questionável  que  surfam  no  senso  comum  de  que  a

militarização é a solução para a violência. Nesse quesito, o Rio de Janeiro nem sequer passa

pela pior situação em sua história recente. Em aliança com a grande mídia, especialmente as

Organizações Globo, as declarações políticas de Pezão e Temer, bem como as sucessivas

reportagens, criam a falsa sensação de total descontrole e caos. Fica claro que acima da

repressão ao narcotráfico estão dois objetivos políticos: melhorar a imagem político-eleitoral

do  governo  através  do  espetáculo  que  procura  demonstrar  sua  sustentação militar  e,  ao

mesmo  tempo,  legitimar  politicamente  as  Forças  Armadas  e  um  aprofundamento  do

autoritarismo no país. Não está em pauta solucionar estruturalmente a questão da segurança

pública. Essa solução deve partir de políticas públicas que ampliem o papel social do Estado

nas comunidades mais empobrecidas, além de aperfeiçoar as forças de segurança para atuar,

com tecnologia e inteligência, nos pontos centrais do tráfico de drogas, desmantelando sua

estrutura econômica e militar. A política de guerra às drogas não abala profundamente o

tráfico, constituindo-se em verdadeira guerra aos pobres.  

22. Importante  ressaltar  que o recrudescimento da legislação coercitiva não é  recente e  nem

exclusividade  do  atual  governo.  No  governo  do  PT foi sancionada  a  Lei  de  Drogas

(11.343/2006) e uma década depois a população carcerária brasileira praticamente dobrou,
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sendo que 1/3 desta responde por tráfico de drogas. A era petista também nos deixou como

legado a Lei de Organizações Criminosas e a Lei Antiterrorismo, além da Força Nacional de

Segurança. O envio de tropas ao Haiti e a ocupação da Maré (RJ) serviram de treinamento

para que as Forças Armadas adquirissem experiência em ações militares urbanas. Soma-se a

isso  a  PLC  464/2016  que  passa  para  a  justiça  militar  a  responsabilidade  de  julgar  as

violações cometidas pelos integrantes das forças armadas. Esse conjunto de ações contribuiu

para o desenvolvimento do arcabouço jurídico e repressivo estatal que penaliza, sobretudo,

negros e pobres. O PT critica essa intervenção, mas não faz autocrítica de medidas similares

tomadas quando estava à frente do governo federal.

23. Analisando isoladamente a questão do Rio de Janeiro, não há motivos para alarde político.

Não necessariamente  essa  ação isolada  aponta  para  um golpe  militar,  mas  demonstra  a

disposição do governo e das FFAA de tornar o regime mais autoritário. Porém, essa situação

não está deslocada de um contexto amplo de crise e impasses. A burguesia busca solucionar

a crise  ampliando a exploração sobre o trabalho (via  reforma trabalhista) e blindando o

Estado contra  as medidas redistributivas mais  tímidas.  Esse é o sentido geral da EC 95

(congelamentos  dos  gastos  públicos  em políticas  sociais  por  20 anos)  e  da  Reforma da

Previdência. Ambas visam resguardar os fundos públicos para manutenção do esquema da

dívida pública, além de abrir setores econômicos importantes para a iniciativa privada.

24. A regressão  de  direitos  em curso  não  será  solução  para  a  crise  social  e  econômica.  A

tendência  é  de  piora  das  condições  de  trabalho  e  dos  salários,  ampliando  a  já  abissal

desigualdade  social  brasileira.  Porém,  esta  situação  não  se  desenvolverá  sem encontrar

resistência  na  população  em geral,  mesmo  considerando  a  fragilidade  dos  movimentos

sociais e organizações populares em enfrentá-la. Sendo assim, os ataques à classe e setores

oprimidos estarão associados à ampliação da repressão e criminalização dos movimentos

sociais.  São,  portando,  duas  questões  que  se cruzam e se retroalimentam:  regressão das

condições sociais e econômicas com desenvolvimento e aumento do aparato repressivo.   

25. No último período aumentou a participação das FFAA em questões que deveriam restringir-

se ao âmbito civil. A atual intervenção federal no Rio de Janeiro significa uma mudança

qualitativa. Embora esteja prevista na Constituição e tenha sido aprovada no Congresso, essa

intervenção substituiu uma autoridade civil no comando da segurança pública no Rio de

Janeiro pelo General do Exército Walter Souza Braga Netto, do Comando Militar do Leste.

Em paralelo, foi formado o Ministério da Segurança Pública, um afago para a bancada da

bala na Câmara dos Deputados. É um claro avanço dos militares na esfera civil, um passo à

frente na escalada autoritária pela qual passa a sociedade brasileira. Esse quadro exige dos
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sindicatos,  centrais,  partidos  de  esquerda,  movimentos  sociais  e  das  organizações

democráticas  e  populares  mobilização  visando  apontar  saídas  da  crise  que  revertam os

retrocessos, garanta os direitos sociais, civis e políticos conquistados e evitem restrições na

limitada democracia liberal.

26. O principal problema do Rio de Janeiro é o inaceitável saque à luz do dia feito pelo PMDB

nos  últimos  governos,  que  contou  com  o  apoio  do  PT.   Somamo-nos  à  luta  contra  a

intervenção federal no Rio de Janeiro e pelo Fora Pezão, com antecipação das eleições para

o governo do Estado. É inaceitável que um governo que levou à desestruturação política,

econômica  e  social  do  Rio  de  Janeiro  conclua  seu  mandato.  É  necessário  ampliar  a

resistência contra a repressão aos movimentos, assim como combater o avanço da ideia da

militarização da segurança pública no país.

27. Apesar  da  retirada  de  pauta  da  reforma  da  Previdência,  após  as  eleições  ela  pode  ser

retomada. Por isso as grandes mobilizações não podem ser suspensas pela movimentação do

período eleitoral. Novos ataques aos direitos da classe trabalhadora podem ser feitos sem

necessidade de emendas constitucionais, a exemplo do pacote de ataques às carreiras dos

servidores públicos federais. Não há qualquer aceno de reposição da inflação; ao contrário, o

governo já tentou reduzir salários, ampliando o desconto do PSS, e cancelar acordos via MP

805, suspensa em caráter de liminar por ADIN do PSOL no STF. 

28. Nesse sentido da retomada das lutas, a plenária ampliada do FONASEFE e FONACATE, em

fevereiro,  apontou para uma mobilização e  construção de  greve dos  servidores  públicos

federais, em movimento unificado, além da continuidade da tática da unidade de ação para

enfrentar os ataques aos nossos direitos.  Neste  momento,  dada a gravidade dos ataques,

defendemos a tática da greve geral, construída pela ampliação do movimento unificado.

Considerando que:

O 32º CONSINASEFE resolve:

- Fortalecer nossa atuação no FONASEFE, na CSP-Conlutas e demais fóruns de construção do

movimento, defender a tática da unidade de ação e construção da greve geral;

-  Defender  a  reestruturação  das  carreiras  TAE  e  docente,  reagindo  aos  ataques  e  exigindo  a

reconstrução das descrições dos cargos do PCCTAE, a racionalização dos cargos; 

- Rejeitar o ponto eletrônico e e defender a democracia nas IFEs, denunciando o uso de PADs como

instrumento de perseguição aos que lutam;

CADERNO DE TESES DO 32º CONSINASEFE  - página- 37



- Combater o machismo, o racismo, a lgbtfobia e todas as formas de opressão em nossas fileiras e

no conjunto do movimento sindical e social;

- Fortalecer a atuação na Frente Escola sem Mordaça e denúncia das ações do ESP, bem como de

perseguições políticas nas Instituições Federais de Ensino;

-  Defender  o reajuste  linear  de 25,63% (DIEESE),  aprovado para a campanha salarial  2018 na

plenária do FONASEFE; 

-  Buscar  a  unidade  com as  entidades  do  serviço  público  federal,  em especial  as  entidades  da

educação federal, como ANDES e FASUBRA.

-  Fora  Temer!  Contra  a  intervenção  militar  no  Rio  de  Janeiro!

Assinam esta tese:

Magda Furtado – Sindscope; Ronaldo Naziazeno - Sinasefe IFBA; Luís Antônio Costa (Papa) –

Sinasefe IFBA; Paulo Bomfim - Sinasefe IFSP; Fabiano Brito - Sinasefe IFBA; Yang Chug -

Sinasefe IFBaiano; Paula Vielmo -  Sinasefe IFBA;  Rogério Silva  – Sinasefe  IFBA; Cézar

Miranda  - Sinasefe IFBA; Cristina Ribeiro - Sinasefe IFPA. 

CADERNO DE TESES DO 32º CONSINASEFE  - página- 38



TESE 007

CONSINASEFE - 2018

1 - Situação Internacional

A marca principal dessa década, no cenário mundial, é a da grande crise econômica que

eclodiu nos anos de 2007/2008. De lá para cá, a economia encarou uma profunda depressão,

seguida por uma longa estagnação, de quase 10 anos! Nesse processo, o parasitismo financeiro

dominante nessa nova etapa do imperialismo deixou claro todo o seu potencial destrutivo e

antissocial.   A  saída  encontrada  pela  burguesia  nesse  contexto  foi  impor  duros  ajustes

antipopulares em política econômica e política social e intensificar a exploração do trabalho,

buscando a retomada de suas margens de ganho às custas da queda nas condições de vida da

classe trabalhadora e  dos povos e  setores oprimidos do mundo.  Certamente houve e segue

havendo resistência dos de baixo, o que nos traz à situação de impasse que vivemos na luta de

classes  global.  Por  um lado,  as  lutas  democráticas  do movimento  de massa não produzem

alternativas de poder com capacidade de superar o status quo, por outro lado, a burguesia não

encontra meios de esmagar e reduzir à impotência o movimento de massa.

A  crise  econômica  e  suas  consequências  políticas  enfraqueceram  parcialmente  a

hegemonia  do  imperialismo  dos  EUA.  A Europa  enfrenta  uma  fragmentação  política  de

múltiplas e complexas raízes:  desde os impactos mais imediatos da crise econômica até os

efeitos políticos do drama dos refugiados vindos da África e do Oriente Médio. A polarização

social  e  ideológica  se  acirra  no  continente  com  a  degeneração  oligárquica  dos  regimes

democrático-burgueses estabelecidos desde o fim da II Guerra Mundial e com a consequente

crise de legitimidade que sofrem. Novos fenômenos políticos, à esquerda e à direita do regime,

aparecem no cenário de muitos países europeus, deixando a marca da incerteza sobre o presente

e futuro do continente.  China e Rússia, por sua vez, se colocam na condição de imperialismos

emergentes,  disputando  espaço  econômico  e  geopolítico  em  um  mundo  cada  vez  mais

imprevisível. 

Nesse ambiente de incertezas, as massas do povo trabalhador em todo o mundo não se

resignaram e foram à luta contra a agenda de retrocessos imposta pelo capital, sobretudo os

jovens, as mulheres e os setores nacionais, étnico-religiosos e raciais oprimidos. O movimento

de massa ganhou contornos revolucionários e protagonizou a cena histórica: desde o levante

dos Indignados europeus em 2011, passando pelos levantes revolucionários dos povos árabes

contra os regimes autocráticos e bestiais que dominam a região, pela “Primavera Turca” e as

Jornadas de Junho brasileiras, ambas em 2013, chegando até as grandes mobilizações contra
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Trump  nos  EUA,  lideradas  pelo  movimento  feminista.  Apesar  de  muito  poderosas,  essas

mobilizações  de  massa  não  foram  ainda  capazes  de  produzir  uma  expressão  política

consequentemente  democrático-revolucionária  e  anticapitalista  à  altura  da  necessidade  de

suplantar os regimes políticos enrijecidos da burguesia e abrir espaço a um novo ciclo histórico:

segue o impasse.

Ao  longo  do  período,  importantes  e  massivos  fenômenos  políticos  emergiram  das

mobilizações democráticas. Na ausência de uma efetiva referência anticapitalista internacional

(como foi  um dia  a  União  Soviética,  apesar  de  seu  caráter  degenerado  e  burocrático),  no

entanto,  e  de  acordo  com o  nível  de  consciência  do  próprio  movimento  de  massa,  esses

fenômenos  políticos  afirmaram  e/ou  seguem  afirmando  uma  radicalidade  democrática  e

anticapitalista em meio a muitas ambiguidades e limitações. Syriza, na Grécia (que capitulou);

Podemos,  na Espanha;  Melenchon,  na França;  HDP, na  Turquia;  PSOL, no Brasil;  Jeremy

Corbyn, na Inglaterra e Bernie Sanders, nos EUA: são exemplos desses fenômenos que podem

avançar  em  uma  direção  mais  consequentemente  anticapitalista,  em  seus  choques  e

enfrentamentos com o capital e o imperialismo, ou estagnar e capitular à ordem estabelecida. 

Também como resultado dos impactos da crise e do impasse social, a radicalização pela

direita da classe média, que empobreceu relativamente, e à qual se associa uma parcela mais

atrasada  da  classe  trabalhadora,  vem  produzindo  fenômenos  políticos  agressivamente

reacionários e fascistizantes também de massa. A ditadura de Erdogan, na Turquia e os regimes

ultrarreacionários da Hungria e da Polônia; Le Pen, na França; os neofascismos na Europa;

Bolsonaro, no Brasil; e Trump, nos EUA; são alguns dos que expressam essa radicalização de

extrema direita que também forma o panorama político internacional.  Os EUA, com a luta

política  entre  Trump  e  seus  aliados  de  direita,  por  um  lado,  e  o  movimento  de  massa

democrático e anticapitalista com Bernie Sanders, por outro lado, se estabeleceu no centro mais

decisivo para a superação do impasse global que vivenciamos: para um lado ou o outro.

Nesse cenário, a América Latina passa pelo refluxo do chamado “ciclo progressista” e

amarga uma ofensiva burguesa duríssima contra o povo trabalhador e os setores oprimidos. Sob

o impacto da crise internacional, as contradições dos “governos progressistas” pesaram sobre

sua estrutura que colapsou ou degenerou, ou ambos. Em primeiro lugar, é preciso chamar a

atenção de que não é possível tratar como da mesma natureza governos como os de Lula e

Dilma, por um lado, e o de Chávez, por outro. Enquanto os primeiros organizaram o poder de

modo  a  impulsionar  a  transnacionalização  do  grande  capital  brasileiro  em  associação

dependente  com  o  capital  estrangeiro,  garantindo  a  estabilidade  social  através  de  um

“distributivismo sem reformas”,  o  governo Chávez  foi  a  expressão viva  de  uma revolução
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democrática e anti-imperialista, detido em seu desenvolvimento, em grande medida, pela tutela

exercida pelo lulismo, de posse das rédeas do subimperialismo brasileiro.

O modelo de conciliação de classes no Brasil e na Argentina foi alijado do poder, por

um golpe  parlamentar  no  primeiro  e  pelo  voto,  na  segunda.  Os  governos  reacionários  da

burguesia que assumiram o poder nesses dois países impuseram o fechamento de um ciclo e a

abertura de outro, pleno de ataques violentos de classe, de cima para baixo, reorientando o

conjunto do continente. Na Venezuela, sem Chávez, o governo Maduro assume cada vez mais

as características de uma ditadura burocrático-burguesa: inaceitavelmente corrupta e nefasta. O

sistemático desvio dos recursos financeiros da nação, oriundos do comércio do petróleo, em

articulação  com o  conjunto  da  burguesia,  faz  o  povo  passar  fome e  morrer  sem acesso  a

medicamentos... a dívida pública com o rentismo internacional, por outro lado, segue sendo

paga  em  dia.  Assim,  o  regime  persegue  e  silencia  toda  e  qualquer  oposição,  suprime  a

constituição bolivariana de 1999 assumindo para o aparto burocrático o poder completo, e faz o

país mergulhar numa gravíssima crise social e humanitária.

2 - Panorama Nacional: Ofensiva burguesa, luta de classes e as tarefas do Sinasefe

O atual momento do país tem como marco principal o golpe parlamentar que depôs Dilma e

empossou Temer no Palácio do Planalto.  Michel Temer se coloca na história do Brasil como o

homem providencial da burguesia nacional e transnacional associada, nos marcos da crise global do

capitalismo. Em sua mediocridade, própria a um velho articulador corrupto dos interesses do grande

capital,  Temer assume na conjuntura a  impopular  tarefa ditada pelas  exigências da acumulação

capitalista combinada com aquela ligada à autodefesa das máfias parlamentares e governamentais.

Mediocridade e alheamento ao sentimento popular são, para a tarefa posta, trunfos decisivos. A

acumulação  espoliativa  do  capitalismo  neoliberal  em  crise,  que  articula  o  saque  aos  recursos

naturais  e às finanças públicas com o desmantelamento dos direitos  e garantias populares mais

fundamentais,  encontrou no governo ilegítimo de Temer um operador  à altura do caráter ético-

político de suas exigências.

O congelamento dos investimentos públicos na área social por 20 anos e o desmonte da

legislação trabalhista, nos marcos de uma economia fundada na liderança do parasitismo financeiro

e da exportação agro mineral,  formam o quadro do que os capitalistas têm a oferecer ao povo

brasileiro nessa quadra histórica. A intensificação radical da superexploração do trabalho combinada

com o desmantelamento da já precária rede de proteção social do povo trabalhador expressa um

profundo retrocesso civilizatório, mais um elemento de barbárie constitutivo da guerra de classe que

a burguesia desata contra os de baixo. Nesses marcos, avança a reorganização e o endurecimento do
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regime burguês pelo alto, com a participação cada vez mais ativa e protagonista da cúpula militar:

com a intervenção no Rio de Janeiro como marco mais visível.

As eleições marcadas para esse ano não apresentam qualquer possibilidade mais efetiva de

solução para a crise social e política do país, ainda que sejam para os de cima uma tentativa de

chegar a um governo eleito pelo voto, e para os de baixo,  uma oportunidade a mais para defender

um programa popular e anticapitalista que auxilie o desenvolvimento do movimento da classe e ir

afirmando  uma  alterativa  política  independente.  Na  situação  de  desemprego  em  massa  e

esgarçamento do tecido social sob uma ordem excludente, a saída que se apresenta aos de cima é

apertar  o  torniquete  da  dominação.  Para  os  de  baixo,  é  cada  vez  mais  necessário  organizar  e

mobilizar o povo trabalhador a partir de seu local de trabalho, moradia e/ou estudo, para lutar pela

defesa de seus direitos, contra os retrocessos impostos pela classe dominante, que não parecem ter

quaisquer limites.

O ano de 2017 foi particularmente importante para o movimento sindical e para a luta dos

trabalhadores de modo geral.  Diante da escalada de ataques que o governo Temer desencadeou

contra a classe trabalhadora, se fez sentir a pressão e a vontade de luta do povo trabalhador: o que

marcou  o  primeiro  semestre  do  ano.  Começando  pelo  dia  8  de  março  (greve  internacional  de

mulheres), passando pelas mobilizações dos dias 15 e 31 do mesmo mês, e chegando à greve geral

do dia 28 de abril e da ocupação de Brasília no dia 24 de maio, um ascenso de mobilização classista

expressou a inquietação e indignação da classe e a pressão que, por aí, as bases exerceram sobre as

cúpulas das grandes centrais, forçando-as a sair parcialmente do imobilismo (no mesmo sentido

atuou também a intransigência do governo Temer frente às demandas burocráticas dessas cúpulas:

imposto sindical e etc).

Depois  do  ato  sindical  radicalizado  em  Brasília,  que  escapou  ao  controle  das  grandes

centrais e levou a um forte enfrentamento contra a repressão, respondido pelo governo Temer com a

tomada das ruas da capital pelo Exército, o lulismo operou fortemente para bloquear o ascenso

classista e conter seus efeitos políticos (como parte do acordo de cúpula que mantém com o bloco

burguês no poder em defesa do regime estabelecido). Em primeiro lugar, o centro da mobilização

contra as reformas antipopulares e pelo Fora Temer foi substituído pela campanha em torno das

“Diretas  Já”,  cujo  centro  não  foram  as  mobilizações  dos  trabalhadores,  mas  sim  da  “classe

artística”. A partir desse desvio de foco, construiu-se o esvaziamento da greve geral convocada para

o dia 30 de junho, cujo resultado mais imediato foi a aprovação em seguida da Reforma Trabalhista

pelo  Congresso  Nacional.  Depois,  em  dezembro,  na  iminência  da  votação  da  reforma  da

previdência,  a  cúpula  burocrática  da  CUT,  da  CTB e  das  demais  grandes  centrais,  sabotaram

novamente  a  greve  geral  marcada  para  o  dia  5  de  dezembro,  impondo  ao  movimento  uma

desmoralização adicional.
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Desde que o ascenso do primeiro semestre refluiu, a confusão e a decepção popular com a

continuidade  do  governo  Temer  (resultado  da  traição  do  lulismo  e  das  grandes  centrais,  do

esvaziamento/domesticação da Lava Jato imposta pela cúpula do Judiciário e da ausência de uma

alternativa de poder) produziram um quadro de efetiva desmobilização em torno da luta geral contra

as reformas e contra o governo Temer. Sua atual derrota na questão da reforma da previdência,

retirada da pauta alegadamente em nome da intervenção militar no Rio (na verdade por falta de

apoio no Congresso em ano eleitoral), foi um efeito das mobilizações do primeiro semestre de 2017

e do impacto que produziram na opinião pública. Por outro lado, nesse momento não há nenhuma

palavra de ordem geral capaz de unificar e mobilizar o movimento dos trabalhadores. 

Nessas  condições,  a  tarefa  que  está  colocada  para  o  movimento  sindical  é  buscar  se

reinventar a partir das bases. Fortalecendo a organização por local de trabalho, articulando de modo

vivo a política geral da classe com as demandas mais imediatas dos trabalhadores e trabalhadoras. É

preciso construir  uma nova direção para o movimento da classe no país,  superando as cúpulas

traidoras da CUT e CTB e as máfias sindicais que controlam as demais grandes centrais. Essa nova

direção certamente tem na CSP Conlutas um ponto de apoio decisivo, que apesar de suas modestas

dimensões  vem mantendo  alta  a  bandeira  da  independência  de  classe  e  da  combatividade.  Os

elementos  de sectarismo e  de  negação da luta  política  de classe  que  ainda  estão  presentes  em

importantes setores que a constroem precisam ser superados, no entanto, na luta concreta que se

coloca para muitas categorias de trabalhadores do país, principalmente mas não exclusivamente do

setor público, nossa central tem sido de inestimável valor. 

O desmantelamento da legislação trabalhista tem agravado as condições de exploração no

setor  privado,  que  já  evidencia  ainda  que  modo  fragmentado  muitas  lutas  de  resistência  dos

trabalhadores.  No setor  público,  as  perspectivas  são de arrocho salarial,  precarização crescente,

terceirização e  privatização.  O Estado rentista  não está  disposto  a  atribuir  qualquer  papel  mais

relevante aos serviços públicos e aos seus trabalhadores. Os ataques são sem precedentes, pelo país

inteiro servidores convivem com salários atrasados e confiscados, demissões em larga escala, e etc.

Alvo de uma campanha sistemática dos governos corruptos do capital, os trabalhadores do setor

público  são  acusados  de  acumular  privilégios  às  custas  da  sociedade,  enquanto  os  acusadores

escondem malas  de  dinheiro  público  em apartamento  clandestinos.  A única  alternativa  para  o

conjunto da classe trabalhadora nesse momento é o caminho da organização e da resistência na luta.

O Sinasefe,  como sindicato nacional  de uma categoria  capilarizada por  todo o território

nacional e que goza de algum prestígio junto às comunidades onde se inserem e no imaginário

social de modo geral, tem grande responsabilidade nessa conjuntura. O cenário nos coloca algumas

questões políticas e organizativas centrais. É fundamental recolocar nossa categoria em alerta e em

movimento, impulsionando a organização por local de trabalho, garantindo um fluxo permanente de
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informação e formação política, mobilizando as bases a partir daquelas demandas imediatas mais

sentidas, ligadas às condições de trabalho, salário e carreira. Do mesmo modo é preciso trabalhar

para converter nosso sindicato em um ator estratégico no debate educacional do país, capaz de

defender uma concepção democrática e classista de educação pública nesse momento de crise.

Precisamos  que  o  Sinasefe  amplie  em muito  as  iniciativas  de  organização  regional  das

seções, de modo a dar mais musculatura ao sindicato e integrar de modo mais efetivo as bases com

a direção nacional e vice versa. A articulação permanente e cada vez mais integrada com ANDES e

FASUBRA é uma necessidade real dos trabalhadores da educação federal que fica explícita a cada

negociação e greve, não é possível seguir improvisando nesse aspecto. É preciso seguir no Fonasefe

e fortalece-lo, mas é preciso ir além. O Sinasefe precisa se colocar, regionalmente, a serviço da

construção de  frentes  em defesa  do serviço  público  unitárias,  com trabalhadores  dos  estados  e

municípios  articulados,  de  modo  a  fazer  frente  aos  ataques  que  estão  dados  e  tendem  a  se

aprofundar.  Do  mesmo  modo,  é  preciso  que  o  Sinasefe  impulsione  o  fortalecimento  da  CSP

Conlutas no sentido de fazer de nossa central um eixo que articule a construção de uma ampla

unidade da classe trabalhadora em favor de uma alternativa de poder democrática, revolucionária e

anticapitalista no Brasil. 

Resoluções:

1 – Garantir  solidariedade à luta dos trabalhadores e dos povos e setores oprimidos em todo o

mundo.

2  –  Repudiar  a  ditadura  burocrática  de  Maduro  na  Venezuela,  exigindo  o  restabelecimento  da

constituição bolivariana  de 1999,  chamando o povo a exercer  sua soberania democrática como

forma  de  solucionar  a  crise  no  país  irmão.  Toda  solidariedade  aos  imigrantes  e  refugiados

venezuelanos no Brasil.

3 – Jogar todo empenho na luta contra o governo Temer, e pela revogação dos ataques antipopulares

do congelamento dos investimentos públicos, da terceirização irrestrita e da reforma trabalhista.

4 – Lutar contra a intervenção militar no Rio de Janeiro e contra a reorganização do regime pelo

alto, tendo a cúpula militar como protagonista.

5 – Organizar e mobilizar a categoria por local de trabalho, impulsionando a criação de comissões

ou núcleos de base.

6 – Fortalecer o intercâmbio informativo entre o sindicato e as bases e entre as bases de toda a rede

federal de educação.

7 – Promover seminários de formação política a ser realizados nas bases.

8 – Impulsionar encontros regionais periódicos das seções do Sinasefe.

9 – Promover um seminário estratégico com ANDES e FASUBRA.
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10 – Fortalecer o Fonasefe e promover regionalmente frentes em defesa do serviço público com

trabalhadores dos estados e municípios.

11 – Fortalecer a CSP Conlutas pelas bases.

Assinam: Maycon Bezerra (Colégio Pedro II); Hugo Brandão (IFAL); Elaine Lima (IFAL);

Wilson  Ceciliano  (IFAL);  Rodrigo  Gadelha  (IFFluminense);  Reinaldo  Martins  (IFBA);

Alane Karine Pereira (IFPE); Liria Lara (IFMG)
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TESE 008

FIRMES NA LUTA! TESE - ANÁLISE DE CONJUNTURA

 1 A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DE CONJUNTURA

“Os homens fazem sua própria história, mas não a

fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias

de  sua  escolha,  e  sim  sob  aquelas  com  que  se

defrontam diretamente,  legadas e transmitidas pelo

passado”.

MARX,  Karl.  O  Dezoito  Brumário  de  Louis

Bonaparte. São Paulo: Centauro, 2006.

A análise  de  conjuntura  é  uma importante  ferramenta  para  a  atuação  política.  Captar  o

movimento das relações sociais e articulá-las com a estrutura econômica é base fundamental para

traçar as tendências necessárias que conduzirão a nossa luta. Infelizmente, esse instrumento tem

sido  desgastado  e  inutilizado,  servindo  tão  somente  para  demarcar  posições  políticas  e  agitar

palavras de ordem. 

A leitura  que  fazemos  da  nossa  realidade,  de  como  os  diferentes  fatos  que  parecem

fragmentados e distantes determinam nossas vidas, é condição sine qua non para a elaboração da

estratégia que nos conduzirá na luta contra o Capital. Entender a conjuntura é desvendar a realidade

que vivemos com o objetivo de intervir no seu curso. 

Assim, a análise de conjuntura deve nos dar respaldo para responder às seguintes questões:

1) De onde vêm os ataques que estamos sofrendo enquanto classe trabalhadora? 2) Quais interesses

estão por trás deles? 3) Como os ataques feitos ao conjunto dos trabalhadores têm nos impactado

como trabalhadores (taes e docentes) da rede federal? 4) Quais ataques têm nos atingido enquanto

categoria? 5) Como temos nos organizado e o que devemos fazer para atuar nesse período? 

A resposta a essas questões orienta a nossa organização e atuação. Por isso, para nós, a

análise de conjuntura é um instrumento fundamental. Então, vamos a ela:

 2 O BRASIL NO MOVIMENTO DO CAPITAL

O  movimento  do  Capital  nos  países  mais  avançados  do  sistema  mostra  os  sinais  da

aproximação do pico de mais um ciclo e é no mundo real de produção de valor que se manifesta
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isso. Um exemplo é a queda de lucros na General Motors no quarto trimestre de 2017 logo após o

pico de produção alcançado pela empresa que vem sendo atingido desde a última crise.

O caminho da montadora é didático em mostrar o movimento do Capital a cada saída de

suas crises cíclicas: os recordes de vendas em 2016, os lucros em expansão se devem às medidas

impostas em 2008/2009: arrocho salarial,  retirada de direitos e muito investimento público para

“salvar” a empresa.

É preciso observar que economias centrais como Alemanha, Japão e principalmente EUA,

estão passando por uma periodização de crescimento econômico, diferente das últimas décadas em

que as crises cíclicas e periódicas do Capital estavam marcadas por intervalos menores. Essa uma é

peça importante para avaliarmos nossas  ações  de enfrentamento, tendo em vista que o Brasil é

diretamente afetado quando essas economias entram em queda.

No Brasil, observamos que há uma pequena retomada do crescimento econômico, em que

pese com capacidade de expansão limitada. Isso contribui para demonstrar o aumento dos lucros em

vários setores, como siderúrgicas, montadoras, autopeças, indústrias químicas, entre outros ramos.

Esse crescimento se dá, principalmente, pelo aprofundamento do arrocho contra os trabalhadores e

novamente com o Estado, cumprindo a sua função social, sendo complacente com o grande capital.

São notícias semanais de isenção de taxas às grandes empresas e intensificação do corte de verbas

em serviços públicos essenciais. 

O governo conservador de plantão tem sintetizado todo o desgaste das ações impopulares

em Michel Temer, tem em sua composição não somente o PMDB, mas o PSDB, o DEM, o PPS e

toda a canalha reacionária de pequenos partidos existentes. Com isso, tem aprofundado em muitas

medidas  de  ataques  aos  trabalhadores,  já  realizadas  pelo  Governo  anterior,  de  conciliação

desenvolvido pela parceria PT/PMDB.

Assim, a reforma trabalhista que foi imposta pelo atual governo, e já vinha sendo gestada

pelo Governo petista, é uma medida apresentada pelo conjunto dos empresários, está ligada a um

movimento amplo de ataques realizados em diferentes países. Vai muito além da busca de saídas

conjunturais de mais uma crise cíclica para colocar em novo patamar a regulação das relações de

trabalho no Brasil. 

O que significam todas essas mudanças das leis trabalhistas: uma nova forma de diminuir

constantemente  o preço  pago pela  força  de trabalho (inclusive  com o fim do salário  mínimo),

intensificando  a  precarização  das  condições  de  trabalho,  flexibilizando  as  jornadas,  retirando

direitos e aumentando o controle direto do capital sobre os trabalhadores. Uma subsunção real da

vida ao Capital.

Antes  do  recente  período  cíclico  de  crise  do  capital,  sorrateiramente  chamado  De

“marolinha", foi possível enganar os trabalhadores durante mais de uma década com uma política

CADERNO DE TESES DO 32º CONSINASEFE  - página- 47



de conciliação  de classes direcionado pelo Partido dos  Trabalhadores  (PT).  Nesse  movimento,

nossa classe foi deseducada da luta e educada à representatividade.

A  construção  política  dos  governos  petistas  não  foi  para  levar  os  trabalhadores  ao

protagonismo da ação, mas uma tentativa constante de dissolver a classe trabalhadora e sua ação

política com a cooptação de movimentos e organizações dos trabalhadores, com a tentativa de dizer

que todos os trabalhadores viraram “nova classe média” e educando a classe a terceirizar sua ação

política: tratava-se de eleger alguém para fazer por nós. 

Estratégia errada, terra arrasada. Os governos do PT, com seu programa a ser superado pela

leitura e ação da classe trabalhadora,  o democrático e popular,  inicia  sua política com a classe

trabalhadora, passa a gerir pela classe (ou seja, faz ações em seu nome) e expressa, no final, suas

ações contra a classe trabalhadora, defendendo os interesses do capital e justificando suas práticas

em nome da governabilidade. 

Essa  prática  desarmou a classe para os  enfrentamentos  necessários,  ou seja,  atuando na

desmobilização dos trabalhadores em defesa do governo o PT cavou a própria cova e, na sequência,

nem mesmo as organizações que lhe serviam de base de apoio, a exemplo da CUT, conseguiam

realizar mobilizações fortes suficientes para assegurar o seu governo. 

A experiência petista não foi a primeira de frustração da classe trabalhadora, após anos de

empenho para alcançar o poder político por meio das eleições. A história da social-democracia (e no

nosso caso,  foi  uma social-democracia rebaixada)  se repete  de diferentes maneiras em diversos

países.

Se por um lado, em períodos de governos social-democratas, os trabalhadores conseguem

arrancar mais benefícios econômicos, os prejuízos da ação política são incalculáveis. Além disso, é

preciso ter claro, essas melhorias obtidas em governos social-democratas não são dadas, não advém

do poder de convencimento ou governabilidade dos sociais-democratas.

Todas as conquistas dos trabalhadores são arrancadas com muita  luta  e mobilização dos

próprios trabalhadores, são frutos do acúmulo de pautas históricas e do fato de que a burguesia se vê

obrigada a “entregar os anéis” para não arriscar perder os dedos, ou da possibilidade desta em

conceder um pouco para arrancar ainda mais,  em períodos de expansão econômica (sendo esse

último o caso dos governos petistas).  

Infelizmente, a expropriação de nossa classe e dos nossos recursos é fundamental para o

lucro máximo das grandes empresas capitalistas. Em outras palavras, o movimento de produção e

reprodução do Capital só se dá pela exploração da classe trabalhadora que produz vida, produzindo

sua  própria  morte.  Dessa  forma,  a  conciliação  de  classes  é  um  péssimo  negócio  para  os

trabalhadores. 
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Os governos petistas seguiram a cartilha empresarial, haja vista que, conforme afirma Lula,

(a  personificação  da  própria  estratégia  democrática  e  popular),  em  entrevista  intitulada  O

necessário, o possível e o impossível:  “Eles (os donos dos  meios  de  comunicação  e grandes

empresários)  nunca  ganharam  tanto  dinheiro  na  vida  como  ganharam  no  meu governo”. Pelo

fato de ter contribuído com a retirada de direitos e pelo fato de não ser papel do sindicato lutar pela

escolha de seu próximo patrão, é que avaliamos como descabida a proposta de que o SINASEFE

atue na defesa da candidatura de Lula. Não podemos defender o direito de quem retirou nossos

direitos!

No contexto atual, a burguesia se sentiu ainda mais à vontade para atacar. Trocou o governo,

apostou na face mais truculenta do Estado para intensificar e acelerar os ataques e realizou sua

principal reforma contra os trabalhadores (a reforma trabalhista). Por isso, a miséria e a violência

contra a classe aumentam. É cada vez maior o número de pessoas que não tem condições de garantir

o básico para sobrevivência e vagam pelas ruas para além das fronteiras que cercam os estados.

Caos na saúde, previdência e educação, calote nos salários e aposentadoria dos trabalhadores

do Estado são mais uma demonstração da ação do Estado para garantir os interesses do Capital.

Como afirmamos, a principal reforma para o Capital foi feita, a reforma trabalhista, que garante a

diminuição do preço da força de trabalho, combinando redução de salários, direitos e organizando a

jornada de trabalho como melhor lhe convier. Assim, se aposentar ficou quase impossível. 

Portanto, a não votação da reforma da Previdência, que foi o primeiro plano frustrado de

Michel Temer, tem que ser observada por diversos fatores. Um deles é o fato de que ela não foi a

prioridade. A reforma trabalhista e a emenda constitucional 95 tiveram um peso maior da ação do

Governo, tanto que ocorreram a toque de caixa.

Nossa maior vitória com relação a essa reforma não foi obtida com a paralisação de alguns

dias nos chamados de greve geral. Foi com a intensa mobilização, diálogo e convencimento dos

trabalhadores país a fora. Foi com o fato de termos colocado o enfrentamento a essa reforma como

pauta em diferentes lutas que fizemos e isso precisa ser retomado para revogar a reforma trabalhista

e a emenda constitucional 95. 

Além  disso,  é  preciso  ter  claro,  mais  do  que  não  contar  com  número  suficiente  de

parlamentares para sua aprovação (somente por estarem em ano eleitoral), a reforma da previdência

beneficia diretamente uma fração da burguesia, o capital especulativo, que quer abocanhar o fundo

da previdência e expandir a previdência privada. No entanto, para o conjunto dos empresários e

contra os trabalhadores, a principal tarefa de Temer foi feita.

A desculpa para a suspensão de sua votação é impor à população trabalhadora mais ataques.

A intervenção militar no Rio de Janeiro, disfarçada no combate ao crime organizado, ao tráfico de

drogas, é na realidade a potencialização da violência de Estado  contra  as  principais  vítimas  que
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são  os  moradores das periferias, mulheres negras, trabalhadoras e trabalhadores, jovens e crianças

que estão morrendo pelas balas que de perdidas nada têm, mostrando que, para o capital e seu

governo de plantão, essas vidas não  importam.

 3 A NOVA POLÍTICA EDUCACIONAL E O DESMONTE DA REDE FEDERAL

Os diferentes mecanismos de exploração capitalistas se combinam para arrancar mais valor

da classe trabalhadora. Um desses mecanismos é a educação escolar. Por meio dela, a produtividade

média da força de trabalho pode ser aumentada. Quanto mais o trabalhador produz, por ter melhor

qualificação, mais lucros o patrão tem. 

É  esse  aumento  da  produtividade  da  força  de  trabalho  que  as  mudanças  da  política

educacional miram. Vejamos alguns exemplos:

1) A reforma do ensino médio atualizou a perspectiva de formação de força de trabalho para dar

conta das necessidades do capital. Os estudantes das escolas públicas com educação fragmentada e

voltada exclusivamente para o ingresso no mercado de trabalho. 

2) As mudanças na base curricular nacional e na LDB apontam para maior eficiência gerencial

da escola básica brasileira, isso não é aleatório. Para os patrões, é mais importante que os estudantes

tenham  “itinerários  formativos”  flexíveis  para  estarem  adequados  aos  arranjos  produtivos

capitalistas.  Além  disso,  a  fragmentação  do  Ensino  Médio  é  uma  forma  de  esvaziar  a

possibilidade de os estudantes se organizarem, tendo em vista que a ação do Estado visa cooptar os

jovens para uma visão “empreendedora”, individualista, dificultando as chances de uma luta comum

entre os jovens da nossa classe.

3) A e-tec; em 2017 o MEC apresentou para os IF´s a obrigatoriedade de ofertar 60 mil vagas de

cursos técnicos a  distância,  em concomitância  com as  redes  estaduais.  Isso é outro mecanismo

usado para ampliar a exploração e  os arbitrários vínculos das redes  estaduais de ensino com a

educação  profissional  por  meio  da  educação  a  distância  para  os  estudantes  de  ensino  médio

brasileiro.

4) A precariedade no ensino e precariedade para os trabalhadores da educação.  As bolsas

oferecidas  para os  responsáveis  pela  educação à distância  são mais  uma modalidade de salário

flexível, ou seja, é mais trabalho com menor remuneração, que os trabalhadores somente aceitam

por necessidade de aumento/complemento de renda. Outra questão a ser observada é a relação desta

modalidade com os serviços de educação prestados pelo sistema S1.

5) Escola sem partido; a ideologia conservadora hegemônica tem criado a base para os ataques de

um senso comum embasado em rancor de classe. Concretamente, estão ocorrendo perseguições,

1Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os seguintes: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); e Serviço Social de Transporte (Sest).
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opressões  e  violências  contra  as  posições  políticas  críticas  ao  sistema,  além  de  retrocessos  a

políticas educacionais e ataques a discussões necessárias à formação acadêmicas com um discurso

de construção de educação neutra. O debate sobre modelo de educação precisa ser realizado com os

trabalhadores que estudam na rede, com os trabalhadores em formação (os estudantes), com os pais

dos alunos, em sua grande maioria, também membros da nossa classe.

6)  Realinhamento  da  Rede  Federal;  a  capacidade  da  Rede  está  se  direcionando  para  o

atendimento específico de interesses locais do empresariado. Com o novo Ensino Médio a e-tec a

Rede  assume  um  papel  meramente  de  qualificação  profissional.  Durante  o  governo  petista,  o

PRONATEC foi o mecanismo desse direcionamento, agora, no governo Temer, isso ocorre em meio

a um realinhamento da educação profissionalizante para as cadeias produtivas mundiais ligadas à

produção de commodities mundializadas e alguns poucos setores tecnológicos de ponta. Os câmpus

que não estão diretamente ligados a esse papel estão ameaçados de fechamento com as investidas do

Governo e os cortes de investimentos sistemáticos. 

7) Decreto 9262/2017- A publicação do decreto 9262/18, que extingue cargos efetivos vagos (e que

vierem a  vagar)  dos  quadros  de  pessoal  da administração pública  federal  e  proíbe  abertura  de

concurso público e provimento de vagas adicionais para diversos cargos. A extinção desses cargos

leva à terceirização, viabilizada pela reforma trabalhista,  fragiliza os serviços e transfere para a

iniciativa  privada  boa  parte  do  orçamento  da  união  antes  destinada  à  prestação  de  serviços

fundamentais às necessidades da classe trabalhadora.

Para aprofundar esses debates,  é urgente a retomada da mobilização na nossa categoria!

Intensificar  a ação com o conjunto da classe não pode,  de maneira  alguma,  significar  somente

atender aos chamados de greve geral para dias pontuais. Precisamos atuar na defesa dos serviços

públicos  que  beneficiam os  trabalhadores,  fazer  ações  com os  trabalhadores  do  setor  privado,

construir  a  nossa  greve  por  tempo indeterminado em diálogo  com os  demais  trabalhadores  do

Estado. 

Diante desses enfrentamentos, é fundamental a unidade de ação, mas esta não implica a

supressão da crítica política, ou não fazer diferentes leituras, mas sim tratar nossas diferenças de

forma fraterna. É preciso, sobretudo, atuar com os que estão dispostos a lutar, alterar os rumos desse

sindicato para uma luta efetiva. Só assim, concretizaremos a palavra de ordem: Nenhum direito a

menos!

Assinam: Alessander Pery Lopes Thomaz - seção IFMG, Alane Karine Dantas Pereira - seção 

IFPE , André Ricardo Oliveira - seção Videira SC, Antônio Carlos Copque Filho - Sinasefe 

IFBA, Camila Marques - Sinasefe Águas Lindas, Daniel da Mota Neri - Seção IFMG, Debora 

Lima Siqueira - SINASEFE SERGIPE, Dominique Calixto Martins - Seção Rio do Sul, Ed 
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Fábio Silva Agapito - Sinasefe Catu, Eduardo Santos - Sinasefe Águas Lindas, Elaise Donini 

Duarte - Seção IFMT, Felipe Oliveira Silva - Assines Sindicato, Emerson Zambrano Lara – 

IFAC, Fernanda Fernandes de Souza - Seção Concórdia, Francilon Lima Simões - seção 

Sinasefe IFSUL, Jane Valter - seção Videira, Jelder Pompeo de Cerqueira - SINASEFE IFMT, 

Karina Oliveira Brito - seção IFMT Cáceres, Marco Vezzani - Seção Rio do Sul , Maria Oseia 

Bier - seção  IFMT, Paula Civiero -  Seção  Rio do Sul, Ricardo Velho  - seção Rio do Sul, Saulo 

Daniel Campos - SINASEFE-IFBA, Thiago Anunciação Rezende - Sinasefe Águas Lindas, 

Wagner Ayrão de Castro - Seção Formosa, Zaira Moutinho - Seção a IFMT.
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TESE 009

 TESE DE CONJUNTURA INTERNACIONAL 32° CONGRESSO DO SINASEFE

Instabilidade, Crise e Conflitos na atual Ordem Mundial

1.  O  CONSINASEFE  de  2018  ocorrerá  em  uma  situação  de  instabilidade  no  sistema

mundial  de  estados.  No  marco  mundial,  vivenciamos  o  agravamento  da  crise  estrutural  do

capitalismo. Crise que se expressa nas elevadas taxas de desemprego e precarização da vida em

diversificadas regiões do globo, com efeitos ainda mais desastrosos nos países periférico e inserção

subalterna, na América Latina, África e Ásia.

2. Desde 2007/2008, a crise internacional se intensificou e ampliou a busca pela recuperação

das taxas de lucro em favor da burguesia imperialista e os ataques políticos através de severos

planos de ajustes (austeridade fiscal) em cada país. Os efeitos da crise do capitalismo têm imposto

duros ataques aos trabalhadores/as de todo o mundo. 

3. Entre as situações mais dramáticas, destacamos a questão da migração forçada como uma

das faces mais cruéis. Milhões de homens, mulheres, crianças, em sua maioria africanos e árabes,

fugindo  de  ditaduras,  guerras,  situação  de  fome,  miséria  e  epidemias,  cujo  destino  migratório

principal é a Europa. Essa travessia ocorre em condições desumanas. Aqui se entrelaça o dilema da

imigração com a condição de marginalidade imposta aos refugiados.

4.  Diante  da  situação  mundial,  o  imperialismo necessita  de  governos  que  implementem

rápida e certeiramente os planos de ajustes fiscais, que avancem na abertura das  economias, na

desnacionalização, nas privatizações, nos ataques sobre os serviços públicos e conquistas da classe

trabalhadora,  no  pagamento  das  dívidas  e,  como  é  de  sua  natureza,  busca  recrudescer  o

conservadorismo moral, intelectual e ideológico a partir de seus interesses. 

5. Por outro lado, a classe trabalhadora vem protagonizando fortes mobilizações e greves

contra essa ofensiva, ainda que em escala insuficiente e em uma situação de correlação social de

forças  desfavorável  entre  as  classes,  demarcando um cenário  de  forte  polarização  em diversos

países do globo.

6. A ofensiva do sistema do capital em todas as partes do mundo reforça a hipótese de um

período de contrarrevolução burguesa de amplitude global, com processo de expansão das direitas

(governos e ideologias como força social, de clivagem liberal a extrema-direita e protofascistas),

seja nos planos de austeridade e ajuste fiscal, o projeto do imperialismo de recolonizarão de países

semiperiféricos, como é o caso regional da América Latina. 

7.  A  financeirização  da  economia  globalizada  (mundialização  do  capital  e  seu  traço

financeiro como hegemônico), em contexto de crise estrutural, pleiteia recuperar a taxa de lucro dos
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capitais via o aniquilamento da legislação protetora do trabalho, por meio de mudanças tecnológicas

na produção, uso de novos materiais e fontes de energia, devastação do meio ambiente e o desmonte

das conquistas democráticas.

8.  Embora  não  haja  um  governo  mundial,  a  ordem  imperialista  requer  governos  que

implementem  a  toque  de  caixa  planos  de  austeridade  e  ajuste  fiscal,  que  avancem  na

desnacionalização,  nas  privatizações,  na  pilhagem  dos  recursos  naturais,  nas  terceirizações  e

flexibilização  total  do  mercado  de  trabalho,  nos  ataques  aos  serviços  públicos,  na

desregulamentação das economias e das previdências sociais, na manutenção de superávit primário

(pagamento das dívidas públicas) e em busca de uma hegemonia que reforce o conservadorismo

moral e ideológico.  Nesse contexto,  aumenta a criminalização das esquerdas e dos movimentos

sociais.  Presenciamos  uma  nova  fase  de  concentração  e  centralização  do  capital  enquanto  o

desemprego estrutural se amplia e se combina com novas formas de espoliação da vida urbana.

Tudo isso revela o caráter do sistema capitalista: um sistema que produz desigualdade e injustiça, a

serviço das grandes corporações e dos centros financeiros internacionais. 

09. Uma nova situação mundial defensiva se abriu no decorrer de 2015-2017, inaugurando

um período cheio de incertezas e enorme instabilidade. A burguesia e o imperialismo retomam a

ofensiva, mas o faz no marco de certo desarranjo da ordem mundial. Isso é assim porque a iniciativa

política para reverter a situação anterior passou para as mãos dos setores mais conservadores da

burguesia e do imperialismo e porque, em meio à lenta recuperação da crise aberta em 2007/2008,

existem disputas  por  mercados e  regiões  entre  distintos  setores  burgueses  e  entre  as  principais

potências capitalistas, ainda que todos estejam de acordo em buscar a recuperação das taxas de

lucro por meio da intensificação da exploração do trabalho.

10.  Donald  Trump,  nos  EUA,  foi  eleito  em  janeiro  de  2017  por  cerca  de  25%  dos

norteamericanos aptos a votar, aprofunda o contexto de exploração e dominação imperialista, com

programa nacional-liberal e um ideário racista, lgbtfóbico, machista e, sobretudo, xenófobo. Seu

governo representa a  ofensiva do projeto nacional-imperialista de domínio norte-americano. Este

projeto, junto com o de outras frações da burguesia imperialista, como a de Marie Le Pen na França

e mesmo a de Teresa May na Inglaterra, questiona pela direita a atual Ordem Mundial, a começar

pela União Européia.

Tendência de conflitos crescentes entre Estados e instabilidade na atual ordem mundial 
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11.  EUA, China e  Russa em particular.  Perda relativa  de hegemonia dos  EUA na atual  ordem

mundial  (perda  relativa  de  seu  peso  econômico  e  político,  embora  continue  a  maior  potência

mundial)2.

12. Após a vitória da ditadura síria na guerra civil e a derrota do autodenominado Estado Islâmico

(EI)  no  Iraque  e  na  Síria,  as  potências  globais  e  regionais  disputam  o  seu  espaço  na  nova

configuração da região. Desta forma, Donald Trump, em franco atentado contra o povo palestino,

declarou unilateralmente Jerusalém como a capital do Estado sionista de Israel. Intensificam-se, no

mesmo contexto, os conflitos diplomáticos em torno da Coréia do Norte, Irã e o acirramento da

campanha armamentista-nuclear. O discurso de “guerra ao terror” levado a cabo pelo imperialismo

tem se fortalecido, sobretudo após os ataques terroristas em Paris (na sede do Charlie Hebdo e na

casa de espetáculos Bataclhan, ambos em 2015),  Nice (jul.  2016),  além de atentados como em

Istambul,  Nigéria,  Berlim,  metrô  de  Bruxelas,  EUA (boate  gay em Orlando),  Cabul  (2017),  o

Parlamento iraniano em Teerã (junho 2017) e Londres e Manchester (no show de uma artista norte-

americana).

13.  Outros  elementos  conjunturais:  derrota  da  Primavera  Árabe;  BREXIT (junho/2016):

saída da União Europeia puxada pela direita conservadora, ofensiva contra os governos populistas

de esquerda e frente-populistas na América Latina, vitória do “não” no referendo colombiano sobre

o acordo de Paz com as FARC.; fortalecimento no plano internacional da direita conservadora e da

extrema-direita reacionária; vitória de Trump nos EUA;  novo momento dos conflitos no Oriente

Médio  após  a  vitória  de  Assad,  ou  seja,  um  giro  à  direita  na  ordem  mundial  assentada  na

globalização neoliberal.

14.  Lembremos,  ainda,  o  reforço  eleitoral  e  político  da  extrema-direita  europeia;  o

esmagamento  de  Allepo  pelo  Governo  Sírio,  apoiado  direto  e  abertamente  pela  Rússia;  o

impeachment  de  Dilma  no Brasil  e  a  ofensiva  sobre  os  direitos  dos  trabalhadores  no  Brasil  e

Argentina,  com  governos  Temer  e  Macri,  respectivamente;  a  retomada  da  ofensiva  contra-

revolucionária na Venezuela após a vitória da oposição de direita nas legislativas no final de 2015; o

golpe e o contragolpe na Turquia, levando à bonapartização do regime turco.

15.  A ofensiva burguesa para aniquilar  direitos e  devastar  conquistas sociais  do período

anterior enfrentou forte resistência da classe trabalhadora e dos setores explorados e oprimidos. O

povo  grego  realizou  dezenas  de  greves  gerais;  nos  EUA,  as  mulheres  foram protagonistas  no

enfrentamento à Trump logo nos primeiros dias de governo; os trabalhadores franceses pararam as

2  A liderança norte-americana tem diminuído, embora ainda prevaleça. Para afirmar tal caracterização, lembramos o
gigantismo de sua economia, a qual apresenta um PIB da ordem de US$18 trilhões (para termos referência, o PIB
mundial é estimado em US$80 trilhões, o da China atinge a marca de US$10 trilhões) e seus estoques de capital
acumulado, o peso de seu mercado interno, sua soberania monetária tendo o dólar como moeda de reserva mundial,
sua superioridade militar e bélica incomparável e sua influência política sobre outros territórios.
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fábricas e ocuparam as ruas contra as contrarreformas trabalhistas de Emmanuel Macron; em finais

de 2017, os trabalhadores argentinos enfrentaram nas ruas a contrarreforma da previdência. 

16. A despeito de toda a energia e do ímpeto de mobilização e luta, os planos da burguesia e

do imperialismo avançaram. As instituições dos Estados Burgueses em diferentes latitudes atuaram

de forma coordenada em variados níveis: desde a repressão aberta com o aumento da violência

policial,  judicialização  e  criminalização  das  lutas,  forte  campanha  da  imprensa  de  mercado  na

formação da “opinião pública”, governos e parlamentos alinhados com os interesses das grandes

corporações, golpes parlamentares como no caso do Brasil, contragolpes como no caso da Turquia,

etc;

17. Por mais importantes que tenham sido, as lutas e as organizações da classe trabalhadora

não estiveram à altura de construir uma ampla unidade que pudesse fazer frente à essa colossal

ofensiva  ditada  pelas  necessidades  de  recuperação  e  sobrevivência  do  capital.  Grandes

manifestações como a Ocuppy Wall Street, dezenas de greves gerais, como na Grécia, a ocupação

de praças e ruas na Espanha, Portugal, Egitto envolveram milhares de trabalhadores e ativistas e

foram muito  progressivas  e,  muitas  vezes,  incendiaram de  esperanças  vários  cantos  do  globo.

Contudo, a ausência de uma perspectiva de ruptura e uma estratégia comum para além da ordem do

capital impuseram limites a esses movimentos que, face a decisiva - e muitas vezes resiliente -

intervenção dos governos e Estados, refluíram ou foram derrotados.

18.  O  primeiro  passo  para  enfrentar  qualquer  situação  adversa  é,  em  primeiro  lugar,

reconhece-la  e,  em  segundo,  mobilizar  esforços  para  superá-la.  Nesse  sentido,  é  importante

fortalecer  as  ações  de  resistências  e  lutas,  mas  é  preciso  ter  em conta  que  para  enfrentar  essa

colossal ofensiva do capital é preciso apostar em processos de ampla mobilização e unidade. A

fragmentação e a dispersão de forças, tanto nas lutas econômicas como políticas, serão estéreis e

anteciparão derrotas e frustrações. Nesse período de severos ataques ao nível de vida e as conquistas

sociais,  a  burguesia  restringe  cada  vez  mais  os  parcos  espaços  conferidos  à  sua  “democracia

burguesa”. Assim, conjugadas as lutas e bandeiras econômicas, as reivindicações democráticas e

contra as opressões ganham relevo. Em diversas partes do mundo, cada vez mais, o período exige

da classe trabalhadora e seus potenciais aliados unidade de ação e a construção de frentes únicas

para desenvolver e sustentar as lutas. Em tempos de crise capitalista, concentração de riquezas e

ataques sem precedentes aos trabalhadores é preciso forjar, nas lutas, o horizonte da emancipação

humana,  a  superação  do  capitalismo  e  a  construção  de  uma  sociedade  socialista.

Assinam:  Michelangelo Torres – SINTIFRJ; Adriano Carmelo V. Zão – INES/RJ; Williamis

Vieira – IFAM; Paulo Bomfim – SINASEFE/SP; Clarissa M. Cavalcante – SINASEFE IFPA;

Magda  Furtado  –  SINDSCOPE;  Priscylla  Bezerra  –  SINDSIFPE;  Ronaldo  Naziazeno  -

SINASEFE IFBA; Janaína IFPB. 
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TESE 010

FRENTE AOS GOLPES E NOVOS DESAFIOS: REORGANIZAR A ESQUERDA

Brasil: Golpe parlamentar da Direita e derrocada do governo de colaboração de classes

1. A imersão do Brasil na espiral da crise econômica do capitalismo iniciada em 2007/08

conduziu os setores fundamentais da burguesia brasileira a romperem com o pacto de colaboração

de classes que vigia no país desde a ascensão de Lula da Silva ao governo federal em 2003.

2. O objetivo da deposição de Dilma Rousseff (PT), em 2016, pela maioria reacionária do

Congresso Nacional, foi estabelecer um governo sem mediações, completamente alheio à vontade

popular e sem quaisquer deferências aos anseios dos trabalhadores e da maioria do povo. Enquanto

o país mergulhava numa das mais profundas crises econômicas de sua história recente, a busca pela

manutenção e por uma rápida recuperação das taxas de lucro exigiu uma aceleração nas reformas

que retiram direitos e na aplicação de um brutal ajuste fiscal por um prazo de 20 anos, a Emenda

Constitucional 95, que estrangula as áreas sociais, mas não mexe no pagamento de juros ao mercado

financeiro. Tendo perdido base parlamentar, o governo do PT não tinha mais condições políticas de

atender aos ditames do capital no ritmo que este requeria. 

3. Ainda que os setores da direita tradicional tenham apelado para a forma institucional do

Impeachment - resguardados pela “aura” do Poder Judiciário - em curto lapso de tempo ficaram

evidentes os beneficiários do golpe parlamentar: o capital financeiro, os setores industriais e do

agronegócio. Seus agentes apelaram para a mobilização de massas de setores médios e abastados,

com uma pauta reacionária nos direitos dos trabalhadores, incluindo os servidores públicos como

alvo preferencial. 

4.  Enquanto o país  mergulhava numa das maiores  crises produzidas pelo capitalismo,  o

Poder Judiciário, por meio da Operação Lava-Jato, em associação com a imprensa de mercado,

realizou uma verdadeira “operação” ideológica, deslocando a fonte de problemas estruturais para a

“corrupção”, identificada seletivamente como prática do partido do poder – o PT – apresentado

como representação simbólica de toda a “esquerda” – ainda que os efeitos colaterais dessas medidas

atingissem figuras e partidos tradicionais da burguesia brasileira. Assim, a imprensa de mercado e o

Poder  Judiciário  emprestaram  ao  golpe  parlamentar  ares  de  “legalidade”  e  de  “assepsia”.  A

popularidade da presidenta despencou, não só pelas denúncias da Lava Jato, a despeito de ter feito

uma  campanha  pela  esquerda  e  governado  pela  direita,  inclusive  nomeando  um  indicado  do

mercado financeiro, Joaquim Levy, para Ministro da Fazenda.

5. Após a destituição de Dilma e o deslocamento do poder do partido que a elegeu dentro da

lógica da conciliação de classes, ascendeu ao governo Michel Temer (PMDB), o representante do

partido que pretendia oferecer ao mercado um rápido movimento de recuperação da taxa de lucros e
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garantias futuras de lucratividade. Temer personifica o projeto de acelerar, aprofundar e intensificar

ataques sem precedentes à sociedade,  especialmente à classe trabalhadora e ao povo pobre. Em

menos de um ano, o governo nascido do golpe parlamentar e voltado a atender tão somente os

interesses do grande capital  devastou direitos duramente conquistados – não sem conflitos - ao

longo de pelo menos oito décadas, inscritos na CLT (1943) e na Constituição de 1988.

6.  O plano foi delineado com antecedência e nomeado “Uma Ponte para o Futuro”: um

conjunto de medidas que confere ao capital  liberdade quase ilimitada para explorar o território

brasileiro, em contexto de elevado índice de desemprego e fortalecimento do discurso neoliberal.

7.  Os objetivos não poderiam ser mais evidentes:  Temer,  retomou os leilões do governo

Dilma (garantidos inclusive pela Força de Segurança Nacional), agravando ainda mais os termos,

aumentando os prejuízos para a economia e a soberania nacional. 

8. Infelizmente, alguns setores da esquerda brasileira - que no período anterior corretamente

sustentaram uma oposição de esquerda aos governos do PT - terminaram colocando-se ao lado do

impeachment e, portanto, do golpe parlamentar que impôs Temer e seu projeto. Trata-se do desvio

ultraesquerdista.

A Natureza do Governo Temer

9. O governo Temer, fruto de um golpe jurídico-parlamentar, tem a maior rejeição popular

da história do país e, apesar da crise, mantém-se sólido. Em suma, a relação de trocas estabelecida

entre o Governo e o Mercado garantem a atuação da necessária marionete do capital no Executivo

Federal para garantia de suas máximas.

10.  No primeiro  semestre  de  2017,  o  governo se  viu  em crise,  a  partir  de  substanciais

denúncias. Como resposta, houve um vigoroso movimento das ruas iniciado com o 8 de março, que

impulsionou forças para a poderosa Greve Geral do dia 28 de abril, uma das maiores greves gerais

realizadas nos últimos 30 anos. Entre março e abril tivemos uma nova mudança na conjuntura, com

a entrada em cena do movimento de massas contra as reformas e pela unidade de ação em torno da

Greve Geral, uma retomada de resistência do movimento organizado dos trabalhadores.

11. No entanto, para os trabalhadores, a partir do dia 30 de junho houve uma inflexão na

conjuntura.  O  abandono,  por  parte  das  principais  centrais  sindicais  do  país,  da  perspectiva  de

construção de uma nova Greve Geral imediatamente após o dia 28/04 e a ausência de empenho em

construir o dia 30/junho como novo e mais amplo processo, produziram um refluxo no movimento,

permitindo a recomposição de forças políticas do governo. A alta capacidade de alianças espúrias

deu novo fôlego e estabilidade relativa ao projeto golpista. Igualmente contribuiu o arrefecimento

das mobilizações de resistência da classe trabalhadora. Se no primeiro semestre de 2017 houve um

enfraquecimento do governo Temer, o qual enfrentou, por um lado, uma onda de manifestações de

massas entre março-abril, culminando com uma greve geral, por outro, viu-se diante dos escândalos
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da JBS e da Lava-Jato, os quais quase levaram seu governo a bancarrota. As manifestações pelo

“Fora Temer” e por “Diretas Já” foram importantes, mas não conseguiram mobilizar as massas,

ficando  restrita  a  uma parcela  dos  trabalhadores  organizados.  Neste  aspecto,  a  CUT,  principal

central sindical do país, atrelada ao PT, teve enorme responsabilidade.

12. Com o arquivamento da denúncia de Janot (que envolvia o presidente golpista em crime

de corrupção passiva), Temer sinalizou positivamente para o mercado com a aprovação da reforma

trabalhista (apesar do adiamento da reforma da previdência)  e uma enxurrada de privatizações.

Naquele  momento,  já  tinham sido  anunciadas  58  privatizações  (18  aeroportos,  2  rodovias,  16

portos,  16 concessões de energia,  4 empresas,  1 PPP de Telecom e a  Eletrobrás).  O apoio dos

empresários ao governo foi decisivo para que este se recuperasse diante da crise.

13.  Em 2018,  estamos  diante  de  uma nova  fase  do  golpe  parlamentar,  iniciado  com o

impeachment de Dilma. Desde então, vivenciamos uma ofensiva burguesa, de setores orgânicos da

classe dominante que usurparam o poder do Estado a fim de oferecer uma saída reacionária para a

crise: recuperar a taxa de lucro dos capitais via o aniquilamento da legislação protetora do trabalho,

desmonte  das  conquistas  democráticas,  cortes  nos  investimentos  em  áreas  estratégicas  ao

desenvolvimento  socioeconômico,  primando  unicamente  pelo  crescimento  econômico,

incontestável trilha para a intensificação da concentração de renda e entrega das estatais . O projeto

em curso, de caráter golpista, materializado na PEC dos gastos (PEC 55), na proposta em tramitação

da Reforma da Previdência, na Reforma Trabalhista (e medidas correlatas como a regulamentação

do  trabalho  intermitente)  e  na  Lei  da  Terceirização  Irrestrita  (PL 4302),  dentre  tantas  outras

medidas, constituem mudanças qualitativas e sem precedentes. Temer – com a contribuição dos

pantanosos Congresso Nacional e o Senado – vilipendiou e destroçou a CLT. O PLS 116/2017 que

ameaça a estabilidade no serviço público, a Emenda Constitucional 95/2016 e seus impactos, as

distintas formas de tramitação do Programa Escola sem Partido, a imposição da Reforma do Ensino

Médio, os cortes orçamentários em Pesquisa e Educação e nos Institutos Federais, as incursões da

Justiça  e  da  PF  contra  universidades  e  Institutos  Federais,  o  anúncio  de  Plano  de  Demissão

Voluntária (PDV) e incentivo ao afastamento não-remunerado, dentre tantas medidas de desmonte

da educação, do funcionalismo e do serviço público. O ataque agora é destinado a aposentadoria dos

trabalhadores via Reforma da Previdência. 

14.  A manipulação  comercial  da  mídia  favorável  à  reforma  da  previdência  tem  sido

escandalosa. O projeto do governo Temer é, portanto, devastar os direitos sociais e a legislação

social  protetora do trabalho. Seu alvo fundamental é o funcionalismo público,  apresentado pela

mídia golpista como um setor detentor de “privilégios” e corroído pela “ociosidade”, com especial

destaque às categorias do Poder Executivo, por ser este o único dos três poderes que apresenta

concorrência  com o mercado, que,  no contexto de uma crise,  como já apontado, não oscila na
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articulação do dissolução das mínimas conquistas que se aproximem de um conjunto de medidas

visando a um Estado de bem-estar social para garantia da manutenção dos seus patamares de lucro.

15. Vejamos apenas alguns indicadores. Os índices de formalização do mercado de trabalho

despencaram nos últimos dois anos e assumem “queda livre” com a reforma trabalhista em vigor. O

trabalho intermitente e as formas flexíveis de contratação estão deixando de ser “atípicas” para se

tornarem padrão. Segundo a ONU, 2016-1017 representou o aumento de brasileiros abaixo da linha

da pobreza, expulsos do mercado formal pelo desemprego. No ano passado, Temer cortou o maior

número de acesso de famílias ao programa Bolsa Família desde a sua criação. O reajuste do salário

mínimo de 2018 foi o mais vergonhoso dos últimos anos. Recentemente, na esfera da Educação, o

MEC reduziu pela metade a verba destinada para execução de investimento das 63 universidades

federais do Brasil, deixando um futuro incerto para estas instituições de ensino e seus servidores.

No início de janeiro deste ano, Temer impôs o Decreto n.9.262/2018, pretendendo extinguir mais de

60 mil cargos do serviço público federal (destes, mais de dois mil são do PCCTAE), ao mesmo

tempo que proíbe a abertura de concurso público e o provimento de vagas adicionais a diversos

cargos (58 deles são do PCCTAE). A acirrada pelo desmonte do serviço público não cessa.

16.  Os  setores  dominantes  que  usurparam  o  comando  do  Estado  mediante  o  golpe

parlamentar de 2015 deverão impor formas autoritárias de endurecimento do regime. Podemos ver

mais  recentemente  a  Intervenção  Federal  no  Rio  de  Janeiro,  deslocando  quadros  das  Forças

Armadas para a “segurança pública” e a militarização do executivo.

17. É preciso combater Temer e a direita. Mas alertamos para que não caiamos no canto da

sereia da direção do PT, que quer transformar a tímida campanha de unidade de ação em defesa da

democracia em apoio político a plataforma de eleger Lula (ou seu substituto) em 2018. Ao mesmo

tempo, o PT não é sequer capaz de fazer sua autocrítica. Esteve a frente de um governo de coalisão

por 13 anos e ainda tenta conciliar o inconciliável. A direção petista (e seu projeto de poder) insiste

com a mesma política, o mesmo programa e as mesmas alianças/composição para 2018. Em nossa

opinião, não é possível “empurrar sua direção à esquerda”, como pretende a narrativa de algumas de

suas correntes  internas.  Apesar  das evidentes e monumentais  diferenças  entre  governo Temer e

governos do PT, seu projeto não é barrar a agenda das reformas de Temer, pelo contrário. Apostar

numa reedição do lulismo não é alternativa para o conjunto da classe trabalhadora e do povo pobre e

oprimido.

As tarefas concretas dos trabalhadores organizados

18. Há uma correlação social de forças desfavorável a classe trabalhadora. O movimento

sindical  encontra-se  na  luta  contra  a  retirada  de  direitos,  e  não pela  ampliação de direitos.  As

recentes greves sinalizam nesse sentido. No plano das tarefas concretas, é preciso barrar a proposta

de  Reforma  da  Previdência.  Para  tanto,  temos  insistido  ao  longo  de  todo  ano  de  2017  que  é
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necessário construir a mais ampla unidade de ação contra as reformas e os ataques deste governo

terceirizado  e  ilegítimo.  Neste  campo,  respeitando  as  diferenças  político-ideológicas,  os

trabalhadores e as organizações devem marchar juntos nessa seara. Por isso as lutas sindicais e dos

movimentos populares assumem importância estratégica. A aposta na construção de uma forte greve

geral é a saída imperiosa para o protagonismo da classe trabalhadora, independente das direções

majoritárias (e seu enorme peso decisivo) serem favoráveis ou não.

19.  Nessa  nova  sanha  do  capital  por  aniquilar  direitos  e  conquistas,  os  setores

tradicionalmente oprimidos na sociedade como mulheres, negros, LGBT’s e imigrantes constituem

os grupos mais criminalizados pelo avanço da miséria. Às injustiças e preconceitos seculares - em

tempos de crise - somam-se os discursos e ações de ódio e violência de indivíduos e grupos de

extrema direita.  Combater o preconceito,  o machismo, a LGTB-fobia,  o racismo, a intolerância

religiosa  e  a  discriminação  contra  imigrantes  é  tarefa  inadiável  de  todos  os  setores  que,  ao

pretenderem libertar a classe trabalhadora de seus grilhões, têm como horizonte emancipar a própria

humanidade. É preciso cercar de solidariedade e empenhar esforços financeiros e militantes na luta

contra toda forma de opressão. 

20.  A  CSP-Conlutas  surgiu  como  um  importante  instrumento  de  reorganização  do

movimento sindical e popular no quadro de ascensão dos governos de colaboração de classes do PT.

Ainda  que  minoritária,  esta  central  cumpre  papel  importante  na  luta  contra  as  reformas  da

previdência e no impulsionamento de diversas lutas no país. É preciso fortalecer e resgatar o seu

potencial de impulsionador de lutas unitárias e a sua capacidade de aglutinar setores combativos e

progressistas para a luta comum de nossa classe sem as limitações da autoproclamação. É preciso

resgatar  o  papel  e  o  projeto  originais  da  fundação da  CSP-Conlutas,  relocalizando-a  diante  do

processo de reorganização da esquerda no país, e torná-la um polo efetivo da construção da luta

classista,  independente  de  governos,  patrões  e  partidos,  impulsionadora  da  mobilização  ampla,

unitária e de massas, tão necessária à nossa classe nesse período de ataques sem precedentes. A

Central precisa resgatar e fortalecer o caráter de frente-única e de seu papel político: unir todos os

que lutam: por uma central classista, autônoma, plural, democrática, de luta e internacionalista.

22. No SINASEFE, apostamos na reorganização da esquerda para construir um sindicato

combativo, classista, sem machismo ou qualquer tipo de opressão, que impulsione a luta da nossa

categoria  em  unidade  com  os  demais  setores  da  classe  trabalhadora  e  movimentos  sociais

combativos  como  o  MTST;  que  combata  a  burocracia  e  aposte  na  força  da  participação  e

organização democrática dos trabalhadores da educação federal. Um sindicato que, para além das

lutas econômicas,  tenha como horizonte um projeto que nos liberte  dos grilhões da exploração

capitalista e das cadeias da conciliação de classes. Venha conosco construir esse projeto!
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23. Em face da analise exposta, acreditamos que a superação da atual correlação de forças

não reside na ação de categorias ou setores isolados, por mais que as iniciativas de mobilização e

luta sejam importantes e devam ser amplamente apoiadas.  Precisamos construir  espaços e lutas

unitárias  que  envolvam o  conjunto  de  nossa  classe,  retomar  o  trabalho  de  base,  fortalecer  as

assembleias  e  instrumentos  de  luta,  ampliar  a  organização  dos  setores  sindicalizados  e  não

sindicalizados, os “efetivos” e os terceirizados, respeitando as diferenças políticas, sem ultimatos e

autoproclamação. 

O 32º Congresso do Sinasefe resolve:

Pela Construção de um calendário nacional unificado de lutas; Auditoria e suspensão do pagamento

das dívidas interna e externa; Mais recursos públicos para Educação, Saúde e Previdência Social;

Combate  ao  desemprego:  Plano  Nacional  de  obras  públicas,  com  obras  de  infraestrutura,

saneamento básico, construção de moradias, creches, etc, de acordo com as necessidades regionais;

Contra a Reforma da Previdência (PEC 287/2016); Pela revogação do teto de investimentos nos

serviços  públicos  (EC  95/2016);  Pela  revogação  da  nova  lei  das  terceirizações  (13.429/2017);

Pela revogação da Reforma Trabalhista (13.467/2017); Contra o fim da estabilidade e as demissões

dos  servidores  públicos  (PLS  116/2017);  Contra  o  sucateamento  dos  serviços  públicos  e  as

privatizações; Contra o PDV (MP 792/2017); Recomposição das perdas inflacionárias: Reajuste de

salários,  pensões  e  aposentadorias;  Racionalização  do  PCCTAE  de  acordo  com  as  demandas

públicas e os estudos e reivindicações dos trabalhadores que atuam no setor; Reenquadramento e

regulamentação profissional dos Tradutores e Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais – TIL’s, de

acordo com as reivindicações desses profissionais; Estruturação da carreira docente; Defesa de uma

Educação Pública, Laica e de Qualidade; Por uma educação sem mordaças: abaixo os projetos de lei

e o movimento “escola sem partido”! Fortalecimento da CSP Conlutas e de seu caráter de frente de

lutas, resgatando seu papel na reorganização do movimento sindical e social. 

Assinam: Michelangelo Torres, Danilo Caruso, Marcelo Sayão, Vinícius C.Lima, Rafael 

M.Castro, Flávia V.Magalhães, Anderson Chalaça – SINTIFRJ; Adriano Carmelo V. Zão – 

INES/RJ; Williamis Vieira, Inez Dourado, Aleida Amorim, Rui Serique, Ilzon Castro, Ilza 

Leite, Nazare Ramos, Alba Matos, Graça Alencar, Dayse Alencar – IFAM; Paulo Bomfim – 

SINASEFE/SP; Clarissa M. Cavalcante, Eliana M. Shuber – SINASEFE/IFPA; Magda 

Furtado – Sindscope; Priscylla Bezerra – SINDSIFPE; Ronaldo Naziazeno SINASEFE IFBA; 

Priscylla Bezerra – SINASEFE/PE; Janaína IFPB; Gilvan Azevedo – IFMA; Joallan Rocha – 

IFAL; Roberta R. Moura/SINASEFE Cariri/CE.
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TESE 011

CONSINASEFE 2018 TESE DE ANÁLISE DE CONJUNTURA

“Não se preocupe comigo, mas com a época

que devora caminhos e destinos com tanta pressa”.

(Marcelo Yuka)

AS CRISES E O CAPITAL: REFLEXOS DAS CONTRARREFORMAS DO ESTADO PARA

A CLASSE TRABALHADORA

a) INTRODUÇÃO

 

Analisar a conjuntura é uma tarefa elementar para compreender as mudanças em curso e traçar

estratégias para as lutas da nossa categoria. Somente a compreensão sobre o modo de produção e

reprodução do capitalismo nos possibilita entender o cenário atual. Nessa perspectiva, desdobram-se

os  seguintes  questionamentos:  Qual  o  contexto  político,  econômico e  social  que  possibilitou  a

retirada de uma série de direitos da classe trabalhadora? Quais os impactos desses ataques para o

Serviço Público Federal? Quais os caminhos que devemos trilhar diante desse contexto? Quais as

estratégias  de  luta  que  devemos  travar  contra  a  retirada  dos  nossos  direitos?  a  partir  desses

questionamentos traçamos alguns apontamentos que nos permitem refletir sobre a atual conjuntura e

demarcar nossa posição enquanto classe trabalhadora, diretamente atingida.

 

2. Capitalismo e crise: Pressupostos para entender o processo de contrarreforma do Estado

 

Sendo o capitalismo um modo de produção que se reproduz na totalidade da vida material,

ele não se apresenta como um “modelo” estável, adaptável da mesma maneira em qualquer período

histórico, ele se modifica em consonância com a necessidade da valorização da propriedade privada,

obtida pela extração da mais-valia.

Esse modo de produção é também permeado por crises, pois à medida que se esforça, ao

máximo, para reduzir trabalho vivo e incorporar trabalho morto, na tentativa de se apropriar do

excedente econômico, provoca desemprego, o que, por sua vez, ocasiona estoque de mercadorias e

crises de superprodução. As crises no capitalismo constituem um entrave entre a acumulação e a

expansão, de maneira que rotas de saída para esse processo se materializam na retirada de direitos
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da  classe  trabalhadora;  nos  processos  de  privatizações  dos  Serviços  Sociais  públicos;  na

financeirização, cada vez mais acentuada, da economia; na redução do funcionalismo público; nas

contrarreformas implementadas pelo Estado para as políticas sociais; nas medidas de ajuste fiscal; e

nas mais diversas formas de precarização do trabalho. Ao passo que a crise capitalista acentua a

polarização social, condena milhões de pessoas ao desemprego e à angústia cotidiana em relação à

subsistência.

Em 1970, quando uma longa onda recessiva de crise do capital  ocasionou uma série de

mudanças nas formas de governo e de regulação da vida em sociedade, que culminaram no que

podemos denominar de contrarreforma do Estado, os efeitos sobre as políticas sociais nesse novo

formato  do  Estado  aparecem  na  redução  das  políticas  de  caráter  universal,  na  incessante

privatização da gestão dessas políticas e na desregulamentação dos direitos sociais. 

O capitalismo, frente a esse contexto, passa a adotar uma política que endossa um novo

modelo  de  produção  baseado  na  flexibilização  dos  processos  de  trabalho,  caracterizado  pelo

investimento  na  financeirização  do  capital,  informatização  e  redução  drástica  dos  postos  de

trabalho,  ocasionando  com  isso,  expansão  do  progresso  econômico,  aumento  da  pobreza,  da

desigualdade social, do desemprego e dos baixos salários.

No Brasil, apesar do capitalismo já manifestar sinais de crise na década de 70, diferente dos

outros países, as orientações neoliberais só passaram a ganhar solo fértil aqui a partir da abertura

democrática  iniciada  nos  anos  oitenta.  Nesse  momento  (1980),  o  país  já   enfrentava  as

consequências da crise do endividamento externo. Uma dívida que se inicia nos anos 1970, em

plena ditadura militar, sem nenhuma transparência.

Naquela  década  (1970),  houve  uma  oferta  considerável  de  recursos,  resultante,

principalmente, do fim da paridade dólar/ouro que os Estados Unidos se comprometeram em 1944,

quando incentivaram países a fazerem suas trocas internacionais, investimentos e reservas na moeda

americana  dólar,  afirmando  que  esta  era  equivalente  ao  ouro –  que  Marx  caracterizou  como

dinheiro universal,  podendo ser trocado por qualquer outra mercadoria – No entanto,  em 1971,

Richard Nixon, Presidente dos EUA, anunciou o fim da paridade, tal fato ocasionou uma queda do

padrão dólar, especialmente pela grande emissão de moeda.

Diante desses fatores, os EUA e outros países passaram a oferecer empréstimos com taxas

relativamente baixas em um período extenso de carência, entre quatro a cinco anos. Em 1979 quem

passa a controlar esses empréstimos são os bancos, a partir de então, as taxas iniciais de juros de 4%

ao ano foram elevadas a 20,5%, processo que acabou provocando crise em vários países Latino

Americanos em 1982. O Brasil, já endividado, recorre ao FMI. Nossa primeira carta firmada com o

fundo monetário foi em 1983, quando a entidade apresentava como critério para as concessões de

crédito o corte dos gastos sociais, o incentivo às privatizações, medidas tributárias e primava pela
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renegociação da dívida brasileira com os bancos privados credores, na perspectiva de que toda a

dívida - pública e 70% da privada – fossem assumidas pelo banco central. Atualmente essa dívida já

chega a quase 4 trilhões, dívida esta que já deveria ter sido auditada, pois pagamos uma conta que já

não é nossa.

A partir dos anos 1990 a ofensiva neoliberal avança no País. Essa conjuntura representa um

retrocesso  nas  conquistas  populares  dos  anos  1980.  As  políticas  de  orientação  neoliberal,

consagradas pelo “Consenso de Washington”, apresentavam como características um conjunto de

regras, relativamente padronizadas a serem aplicadas em diferentes países e regiões, na tentativa de

obter apoio econômico e político dos países centrais e dos organismos internacionais, o objetivo

principal era manter a estabilização aliada a políticas liberalizantes.

Fernando Henrique Cardoso (FHC) encaminhou um governo fiel ao neoliberalismo, quando

colocou a reforma do Estado como central na sua gestão através do Plano Diretor da Reforma do

Aparelho do Estado,  criado pelo Ministério  da Administração Federal e da Reforma do Estado

(MARE), na gestão de Carlos Besser Pereira. Foram essas políticas macroeconômicas que deram

sustentação ao  Plano Real,  e  os  economistas  formuladores  do mesmo,  defenderam em 1994,  a

criação de um “Fundo Social de Emergência” (FSE), posteriormente substituído pela Desvinculação

de Recursos da União (DRU), que transforma orçamentos fiscais para composição do superávit

primário e por consequência, suga recursos da Seguridade Social para pagamento e amortização dos

juros da dívida pública. 

Esse conjunto de contrarreformas não foram suspensas durantes os governos do Partido dos 

Trabalhadores (PT), sucessor de FHC. Embora esse governo tenha promovido mudanças no plano 

social, através de políticas e programas de caráter compensatório, ele não rompeu com as agências 

multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o banco mundial; com o agronegócio;

não extinguiu a DRU do orçamento fiscal; e deu prosseguimento a todos os mecanismos que retiram

direitos da classe trabalhadora.

 Medidas antissociais foram implementadas sob a justificativa da necessidade de reverter o

contexto  de  crise.  Os  beneficiários  do  Regime Geral  da  Previdência  sofreram veto  ao  reajuste

igualitário de seus benefícios. No serviço público, vislumbramos o congelamento dos salários dos

trabalhadores  (mesmo  em  cenários  de  greves),  no  setor  privado,  destaca-se  o  aumento  do

desemprego e redução salarial.  Outros ataques, como a terceirização e o aumento da idade para

aposentadoria, já estavam previstos na “agenda brasil” de Renan Calheiros em 2015. (FATORELLI,

2015)

 3. O processo de contrarreforma do Estado sobre o Serviço Público Federal
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Dilma  Rousseff,  presidenta  da  República,  no  entanto,  cumpriu  de  forma  muito  lenta  a

agenda do capital, e por isto foi afastada, através de um grande golpe parlamentar, sendo substituída

pelo  então  vice-presidente,  Michel  Temer,  em  2016.  O  cenário  que  se  coloca,  a  partir  desse

momento, é o mesmo já sinalizado anteriormente, quando dialogamos sobre as crises capitalistas:

uma maior acolhida aos interesses da burguesia e a intensificação da retirada de direitos da classe

trabalhadora.

Michel  Temer  alavanca  as  contrarreformas  sob  um  claro  compromisso  de  proteção  à

propriedade privada e  redução dos direitos já  conquistados pela  classe trabalhadora.  Em pouco

tempo  foi  alterada  a  Constituição  Federal/88,  através  de  Emenda  Constitucional,  onde  os

investimentos com Saúde e Educação foram congelados por 20 anos (EC-95): Os gastos federais,

com exceção do pagamento de juros sobre a dívida pública, ficam limitados a um teto definido pelo

que foi gasto no ano anterior, reajustados pela inflação acumulada, medida pelo Índice Nacional de

Preços  ao  Consumidor  Amplo  (IPCA).  De  acordo  com  simulação  do  Instituto  de  Pesquisa

Econômica  Aplicada  (IPEA),  com o  congelamento  das  despesas  com saúde  e  educação,  estas

passarão de 4% do PIB em 2015 para 2,7% do PIB em 20 anos, quando a expectativa da população

brasileira será 10% maior. 

Segundo dados da  Auditoria  Cidadã da  dívida  pública,  a  prioridade  dada  ao  orçamento

federal em 2017 continuou sendo o pagamento e amortização dos juros da dívida, comprometendo

39,7% dos recursos, enquanto para a Educação foi destinado apenas 4,1% e 4,14% para a saúde,

sobre esse ínfimo percentual, ainda há retiradas a partir da DRU, peça orçamentária que prevê a

retirada  de  30% do  orçamento  da  Seguridade  Social,  que  também  serve  para  o  pagamento  e

amortização da dívida, para se ter ideia, entre 2005 e 2010, os desvios da receita de contribuições

sociais por meio da DRU foram na ordem de R$ 228.7 bilhões. 

Além  da  EC-95,  outro  golpe  sobre  a  classe  trabalhadora  foi  a  aprovação  da  reforma

trabalhista, que sobre o falso pressuposto da “liberdade de negociação” entre patrões e empregados,

ocultam a pior face do processo de exploração dos/as trabalhadores/as.  A lei  das terceirizações

também  está  no  rol  das  contrarreformas  e  o  governo  se  apressa  para  aprovar  a  Reforma  da

Previdência.

Esse conjunto de medidas, aliadas a tantos outros ataques, tem causado efeitos perversos

sobre a população. Aumenta o desemprego, a fome, a precarização. Fragilizam-se ainda mais os

vínculos trabalhistas, e as condições de trabalho tornam-se cada vez mais degradantes.

As medidas  também se voltaram contra  os/as  trabalhadores/as do funcionalismo público

através: do Decreto 9.262/2017, referente à extinção de cargos e novas contratações de servidores

públicos; o recente acórdão do TCU que busca suspender o decreto que regulamenta a flexibilização

do trabalho para 30 horas semanais; os diferentes ataques ao direito de greve; o incentivo ao Plano
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de Demissão Voluntária; a Reforma do Ensino Médio; o Projeto escola “sem partido”; a drástica

redução orçamentária  para  os  Institutos  Federais  –  A rede  Federal  de  Educação,  por  exemplo,

contará em 2018 com uma redução de quase 50% de seu orçamento conforme já apresentado pela

Matriz do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica

e Tecnológica (Conif). Aliado a essas medidas, crescem as práticas de assédio e adoecimento nos

espaços de trabalho.

Em fevereiro deste  ano, no dia de retornar ao trabalho,  no IFC,  campus  Videira,  Bruno

Menezes de Oliveira, pós doutor em bioquímica, se jogou do prédio onde morava, sua última frase

foi: “não aguento mais”. Em 29 de junho de 2017, Francineide Fernandes de Lucena, assistente

social do quadro efetivo do IFPB, também não suportou o peso dessa sociabilidade.

O  processo  de  adoecimento  no  trabalho  tem  relação  direta  com as  intensificações  das

jornadas, com as práticas de assédio, com as precárias condições de trabalho e a corrosão salarial.

Além disso, é necessário pensar sobre os sentidos da vida fora do trabalho. O tempo sem a venda da

força de trabalho torna-se cada vez mais encolhido, e esse “pseudo” tempo “livre”, é suficiente

apenas para garantir a reposição de nossa capacidade de produção: ir ao supermercado, realizar

atividades domésticas, ir ao médico, repousar/dormir. Dificilmente nesse tempo fora do trabalho

satisfazemos nossas necessidades afetivas e individuais. (FONTES, 2017)

Esses fatores presentes no mundo do trabalho são aprofundados em contextos de crise, e não

por acaso a realidade dos adoecimentos físicos e psíquicos se intensificam nesse momento.

Nossas análises sobre a conjuntura brasileira apontam que as eleições em 2018 não irão

reverter esse contexto de ataques sobre a classe trabalhadora, é certo que eles poderão ser ainda

mais fortes e reacionários, no entanto, mudanças - no ponto de vista de melhoria das condições da

classe trabalhadoras - não serão realizadas após essas eleições. Reverter o quadro de ataques só será

possível com muita luta, organização - com base numa construção unitária - e resistência daqueles

que sofrem, cotidianamente, os reflexos do modo de ser e operar do capitalismo.

 

4. Encaminhamentos para enfrentarmos esses ataques:

a)   Prosseguir na defesa do Serviço Público, com destaque para a revogação da EC nº 95;
b) Rejeitar a permanência da Desvinculação de Receitas da União (DRU) sobre o Orçamento

da Seguridade Social;
c) Revogação da Reforma do Ensino Médio;
d) Suspensão imediata do pagamento da dívida, e auditoria cidadã já!
e) Intensificar a campanha salarial rumo à construção/realização de uma greve unificada do

serviço público federal;
f) Fortalecer ou criar fóruns/ comitês em defesa do serviço público, nos âmbitos estaduais, mu-

nicipais e no DF;
g) Fortalecer as ações de formação política nas nossas seções sindicais;
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h) Fomentar ações de combate a todos os tipos de assédio na Rede Federal de Educação.

Assinam essa tese: 

Alane  Karine  Dantas  Pereira  -  Seção  SINDSIFPE,  Edilson  Targino  de  Melo  Filho  -  Seção

SINDSIFPE,  Jane  Miranda  Ventura  -  Seção  SINDSIFPE,  Priscylla  Carla  Ferreira  Bezerra  –

SINDSIFPE, José Alci Silva Lemos Junior - Seção SINDSIFPE, Ed Fábio Silva Agapito - Seção

Catu, Flávio dos Santos Barbosa - Seção Colégio Militar de Recife (CRM), Marcelo Teixeira da

Silva - Seção Colégio Militar de Recife (CRM).
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TESE 012

EM DEFESA DA UNIDADE DA CLASSE TRABALHADORA!

1) A conjuntura a partir da nossa história

Não é de hoje que o movimento da classe trabalhadora brasileira vem buscando organizar

seus espaços de atuação para conquistar direitos. Grande número de sindicatos surge no Brasil já no

começo do século passado, a partir de 1903, principalmente para buscar redução de carga horária e

melhores condições de trabalho. 

No período de 1850 a 1930 existiram várias experiências, variadas formas de organização e

inúmeras  correntes  ideológicas.  Ao  longo  desse  tempo  encontramos  “Sociedades  de  Socorro  e

Auxílio  Mútuo”  de  caráter  beneficente,  associações  pluriprofissionais,  sociedades  por  ofício,

sindicatos por indústrias ou ramos de atividade e aquelas de caráter sindical denominadas centro,

liga, grêmio, associação, sociedade, união, seguidas da denominação “de resistência”. 
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Há registros de greves no Brasil desde meados dos anos 1850. No início do séc. XX surgem

os sindicatos, principalmente sob influência do pensamento anarquista trazido para o Brasil pelos

imigrantes europeus. Em 1906 foi realizado I Congresso Operário Brasileiro, quando se criou a

Confederação Operária Brasileira (COB).

Uma nova onda grevista ocorre com a primeira greve geral de 1917, feito repetido dois anos

depois. Além dos anarquistas, atuavam no movimento operário os socialistas, os reformistas, os

católicos, o sindicalismo de ação direta ou revolucionário e, a partir de 1922, os comunistas. As

correntes de esquerda tinham as greves como o instrumento de luta. 

Pela luta e organização o Estado passa a atuar na questão social, primeiro com o fim do

regime escravista. O segundo na criação do Ministério do Trabalho em 1930 com a chegada de

Getúlio Vargas ao poder, que procurou conter o operariado fazendo uma política de conciliação

entre  capital  e  trabalho.  Em 1931  é  criada  a  Lei  Sindical  (Decreto  1977).  Internacionalmente

acontecem a Revolução Russa e da Criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em

1919.

Após a abolição da escravidão, o Estado oscilou entre o atendimento de algumas demandas e

repressão. Depois vieram também as férias de 15 dias, aposentadoria aos trabalhadores da Central

do Brasil  e  a  regulamentação do trabalho infantil,  que na prática  não teve  efetividade  alguma.

Contra os trabalhadores prisão, deportação, enforcamento, expulsão de estrangeiros (mais de 500) e

fechamento de jornais.

Ao longo das primeiras décadas do século XX, se via multiplicar o número de trabalhadores

nas cidades.  Isso se intensifica na década de 1930 com o crescimento da industrialização e do

operariado.  É  nesse  processo  de  intensificação  da  organização  operária,  de  mobilizações  de

trabalhadores e de novas respostas do Estado que em 1943, é promulgada a CLT, que consolidou a

legislação sindical. Fica instituído o sindicalismo de maneira vertical, com sindicatos, federações e

confederações.  Surge aí  um dos maiores  empecilhos  à  livre  organização:  a  investidura sindical

imposta pelo Ministério do Trabalho e que proibia a organização horizontal por central sindical. 

De  1940  a  1953  a  classe  dobra  seu  contingente.  São  cerca  de  1  milhão  e  500  mil

trabalhadores nas indústrias e as greves tornam-se constantes. Em 1945 o movimento popular, sob o

comando do PCB, conquista a anistia ampla e irrestrita, libertando os presos políticos. Nesse mesmo

ano foram realizadas eleições presidenciais; a convocação de Assembleia Nacional Constituinte;

desapropriação de empresas estrangeiras lesivas aos interesses nacionais; reataram-se as relações

diplomáticas com a URSS; Vargas foi deposto; criou-se o Movimento Unificador dos Trabalhadores

(MUT) contra a estrutura sindical vertical e pela liberdade sindical.

No final  da década de 1970, ainda durante a  ditadura militar  brasileira,  ganhou força o

chamado  “novo  sindicalismo”,  que  teve  contribuição  decisiva  na  derrota  da  ditadura.  O  novo
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sindicalismo buscava reconstruir o movimento sindical desde as bases e derrotar o sindicalismo

pelego que estava entregando os direitos dos trabalhadores e puxando a luta pra trás. No final dessa

década surgem grandes greves de metalúrgicos que se espalham pelo país, e com isso uma nova fase

de  reconstrução  dos  espaços  de  organização  do  movimento  sindical.  Muitos  sindicatos  tinham

sofrido intervenção durante a ditadura, suas lideranças haviam sido presas e mortas, e era necessário

reorganizar a luta para enfrentar as arbitrariedades da ditadura.

É na sequência desse movimento que os trabalhadores optam por construir uma central que

pudesse  representar  todos  os  trabalhadores.  É  realizado  em  1983  o  1o Congresso  da  Classe

Trabalhadora (CONCLAT) que resulta na formação da CUT - Central Única dos Trabalhadores,

combativa e ao lado dos trabalhadores.  No entanto,  no começo dos anos 1990, a CUT passa a

participar da política econômica em vigor, por meio das câmaras setoriais; recebe recursos do FAT

(Fundo de Amparo ao Trabalhador) para fazer qualificação profissional, abandonando a formação

política;  burocratiza  suas  instâncias.  A  CUT  se  torna  aliada  de  um  suposto  projeto  de

desenvolvimento nacional, abandonando a sua razão de existir que deveria ser a luta por um projeto

do povo trabalhador e as proposições iniciais de rompimento com a estrutura sindical.

Com os governos encabeçados pelo PT, a CUT se torna alinhada a estes, e, pois a prática da

conciliação  já  se  tornou  estrutural.  A partir  de  2003,  com  a  postura  diante  da  Reforma  da

Previdência promovida pelo governo petista parte do movimento sindical entende necessário sair da

CUT. Em 2004, esses setores organizam o Encontro Sindical Nacional, em Luziânia/GO, que criou

a Coordenação Nacional de Lutas (Conlutas).

Em 2008, numa proposta construída entre a CUT e as demais centrais pelegas, o Governo

Lula  aprovou a  Lei  11.648/2008  que  tratava  do  “reconhecimento”  das  centrais  sindicais.  A lei

estabeleceu regras que deveriam ser cumpridas pelas centrais que quisessem ser “reconhecidas” e,

assim, poderiam participar da partilha do imposto sindical. Hoje existem 06 centrais no Brasil que

obedecem os critérios da lei (que, portanto, recebem o imposto sindical - CUT, FS, UGT, CTB,

NCST, CSB),  levando a maior  parte  do movimento sindical  para o pântano da colaboração de

classe, em prejuízo da organização da massa de trabalhadores e do enfrentamento que é necessário

ser feito  contra  patrões e  governos.  Existe  outro tanto de centrais  que não são “reconhecidas”:

algumas porque não cumprem os critérios,  outras porque não querem cumprir  e optam por ser

independentes.

Para  a  organização da  classe  trabalhadora,  um de  seus  grandes  princípios  deve  ser  que

somente a classe trabalhadora pode decidir por suas pautas! Assim como não cabe aos trabalhadores

decidir a pauta do movimento estudantil, também não aceitamos a intervenção de outros setores nas

decisões da nossa classe.

2) A organização e a estrutura sindical brasileira atual e suas limitações
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A constituição do sindicalismo corporativo no Brasil teve início com o Decreto 19.770, de

1931, um arcabouço jurídico de inspiração corporativa emanado da  Carta del Lavoro de Benito

Mussolini  e  se  completou  com a  promulgação  da  CLT.  Absurdamente,  quem decide  por  qual

sindicato cada trabalhador será representado, é o próprio Ministério do Trabalho, logo não há plena

liberdade sindical no Brasil.

A CLT disciplinou que  a  representação dos  sindicatos  seria  por  categoria  profissional  e

abrangência territorial para preservar a “unicidade sindical” - o princípio que proíbe a criação de

mais de uma entidade sindical na mesma base territorial. 

Com  a  promulgação  da  Constituição  Federal  de  1988,  o  Brasil  adotou  o  princípio  da

liberdade sindical em seu ordenamento jurídico, porém, esse princípio não foi adotado de fato, pois

a unicidade sindical, a organização por categoria, a investidura e a contribuição compulsória são

impeditivos para que essa liberdade se efetive. 

3) A conjuntura e a Intersindical Central da Classe Trabalhadora

A Intersindical tem se em seu programa e atuação ser contra todas as políticas privatizantes,

luta contra as terceirizações, contra a reforma trabalhista e previdenciária, pela auditoria da dívida

pública, pela revogação da EC 95, etc. e na efetiva atuação para a construção da unidade em cada

uma das lutas desenvolvidas pela classe como protagonista.

A Intersindical já tem uma importante história de lutas para contar, como o enfrentamento ao

ajuste  fiscal;  aos  projetos  de  terceirização;  a  luta  contra  o  congelamento  dos  gastos  públicos

(Emenda Constitucional 95); a participação efetiva na construção da greve geral do dia 28 de abril;

a participação destemida na batalha de 24 de maio em Brasília; a luta dos anos de 2015 e 2016

contra o golpe de Estado que hoje está liquidando os direitos e a soberania nacional,  posições

coerentes com as principais deliberações do SINASEFE sobre conjuntura.

Quando  o  CONSINASEFE  estiver  acontecendo  muitos  elementos  novos  da  conjuntura

devem estar postos, visto que as mudanças estão acontecendo muito rápido. Atualmente sabemos

que há uma crise cíclica do capitalismo típica de períodos de muita abundância que causou queda

nas taxas de lucro e fez um movimento que impõe retrocessos nos direitos de trabalhadores em todo

o mundo.

No Brasil, o golpe de 2016 acelera um ciclo de política de ajuste fiscal instalado a partir do

início de um processo de instabilidade política e institucional com a manipulação das mobilizações

de junho de 2013. As eleições de 2014 já acontecem em clima de tensão. A política externa dos EU

e  das  multinacionais  e  bancos  internacionais  para  a  América  Latina  já  havia  mudado  e  o

investimento em desestabilizar a região é pesado. Alcança sucesso usando diferentes táticas em uma

dúzia de países como Equador, Brasil, tendo começado no Paraguai e em Honduras.
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Em  um  desenho  de  nova  organização  da  classe  trabalhadora,  que  se  legitima  com  a

aprovação da Reforma Trabalhista e das terceirizações, mas que já vinha se aprofundando em um

ciclo de desindustrialização, “pejotização”, precarização e desregulamentação do trabalho consolida

uma deslocamento da organização da classe trabalhadora para o setor de serviços, sem local de

trabalho ou horários muito definidos, com remuneração variável, fragilização do reconhecimento

como categoria, alteração na possibilidade de organização sindical.

A Intersindical entende estar aí o grande desafio para o próximo período na organização

sindical.  Como  organizar  trabalhadores  dispersos,  que  não  são  fixos  em  uma  categoria,  que

trabalham em várias empresas no mesmo espaço, como organizar uma greve no setor de serviços

com milhares  de locais  de trabalho,  como convencer  o micro empresário de que apesar  de ele

possuir um CNPJ ele é apenas mais um trabalhador explorado e sem direitos?

Do ponto de vista da política geral consideramos necessário participar das mobilizações de

maneira cada vez mais unitária na defesa da soberania e da democracia (mesmo reconhecendo que o

que tínhamos era extremamente precário e não alcançava a maioria da população), que é preciso

lutar contra a consolidação do golpe e seu programa, incluindo a desnacionalização e privatização, o

ajuste fiscal, as contrarreformas trabalhista e da previdência (a qual impomos derrota parcial, mas

não foi abandonada pelo golpe),  o ataque às políticas sociais  e além do desmonte dos serviços

públicos, como saúde, educação, seguridade social, políticas habitacionais, de combate às opressões

e de defesa do meio ambiente.

Item fundamental no programa do golpe é o aumento da repressão política e da intimidação

e redução de  direitos  e  garantias  individuais  representado de maneira  clara,  entre  várias  outras

ações,  na  política  de  intervenção  nas  universidades  e  institutos  federais  com  as  operações

espetaculares  da  Polícia  Federal  e  pela  intervenção  militar  no  Rio  de  Janeiro  e  o  aumento  da

presença de generais do exército nos cargos de alto escalão do governo ilegítimo.

As manifestações do último 8 de março com a Greve Internacional de Mulheres de caráter

anticapitalista,  antigolpista e na defesa por direitos,  além, é claro,  do combate à violência e na

defesa da autonomia das mulheres, foram fundamentais para fortalecer o ciclo de lutas deste ano,

iniciado com as mobilizações do dia 19 de fevereiro.

As eleições cumprem papel importante na definição dos rumos do golpe. Temos clareza do

papel  tático  importante  na  defesa  do  direito  de  Lula  ser  candidato,  ainda  que  a  maioria  dos

militantes  da  Intersindical  estejam na  construção  de  um Programa  para  o  Brasil  por  meio  da

plataforma “Vamos?”.

Em  toda  a  análise  ainda  nos  é  claro  que  não  há  garantias  de  que  haverá  eleições

presidenciais neste ano. Também é claro que os maiores problemas da classe trabalhadora brasileira

e mundial não terão solução por via institucional e de eleições fraudadas sob domínio de governo
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golpista. Tampouco há dúvidas de que haverá um processo de afirmação ou inflexão na implantação

do golpe a partir do que ocorrer com esse processo eleitoral.

A luta da Intersindical, desde sua fundação, foi e continua sendo contra as políticas de ajuste

fiscal que vinham sendo implantadas pelo governo Dilma e também contra a regressão social que

Temer vem impondo no último ano. A Intersindical Central  é o espaço de organização que, ao

mesmo tempo em que não cede à conciliação de classes com governos e patrões, não se deixa

também atrair  pelo esquerdismo e nem pelo discurso fácil  dos setores que ajudaram a impor o

golpe.

No  caso  da  nossa  Rede  de  Educação  Básica,  o  programa  do  golpe  condena  a  rede  ao

definhamento e destruição pelo simples fato de que é preciso não haver esse tipo de concorrência

para a venda da mercadoria educação. Uma concorrência gratuita para os estudantes e de algum

investimento por parte do Estado, investimento esse que deve duplamente ser revertido na iniciativa

privada. Assim o ajuste fiscal, a mudança nas políticas de financiamento de pesquisa, da extinção de

programa como o PIBID e de assistência estudantil, a alteração no PNLD e a alteração na legislação

que rege a autorização e fiscalização do ensino superior, além, é claro, da implantação da Reforma

do  Ensino  Médio  por  meio  da  flexibilização  dos  currículos  e  da  contratação  de  tutores  e  de

convênios com as redes estaduais, já tão sucateadas.

Resoluções:

1. Que o SINASEFE mantenha e aprofunde a construção unitária de mobilização contra o golpe e

seu  programa,  especialmente  quando  vierem  os  momentos  de  mobilização  unificada,

preferencialmente  os  organizados  pelo  conjunto  das  centrais  e  fóruns  e  frentes  de  mobilização

popular, como o Fórum Nacional dos Sindicatos dos Servidores Públicos, a Frente Brasil Popular e

Frente Povo Sem Medo.

2. Que a categoria organizada por meio do SINASEFE ou autonomamente participe ativamente dos

debates sobre as mudanças na organização da escola, especialmente no que tange à implantação da

Reforma do Ensino Médio,  especialmente  na  defesa  do  atual  universo  curricular  mínimo e  do

ensino médio técnico integrado.

3.  Que  o  SINASEFE  proporcione  ou  estimule  análises  de  conjuntura  profundas,  incluindo  a

conjuntura internacional, com especialistas e estudiosos coordenando de maneira a instrumentalizar

a categoria para fazer a análise e deliberar a prática política a partir de compreensões profundas

sobre  a  realidade  atual  da  classe  e  do  país,  permitindo  assim  uma  crescente  capacidade  de

elaboração política e atuação prática tática e estratégica.

4. O SINASEFE deve promover corajoso e cuidadoso debate sobre a construção de uma greve com

o setor da educação federal, quiçá unificadamente com todo o setor da educação por política de

reposição  salarial  e  itens  da  pauta  conjunta  e,  principalmente,  na  defesa  da  educação  pública
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gratuita e de qualidade. Lembrando a palavra de ordem da década de 1990: “Educação Não Rima

Com Lucro”.

Elenira Vilela, da DSS IFSC.

Baseado em tese produzida para o Congresso do SINDSAÚDE de dez de 2017.

ANOTAÇÕES
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PLANO DE

LUTAS

TESE 001 – PLANO DE LUTAS

TESE EX-TERITÓRIOS

TEMA: 

Servidores  da  educação  básica  dos  ex-territórios  e  a  prática  discriminatória  do  governo

federal

INTRODUÇÃO:

Historicamente,  os  servidores  públicos  pertencentes  às  carreiras  não  típicas  de  Estado,

sofrem tratamento diferenciado pelo governo federal. Essa prática reiterada, por parte do governo

federal, reflete na valorização da carreira, na remuneração, na aprovação de plano de carreira, na

concessão  de  benefícios  etc.  Essa  é  a  realidade  enfrentada  pelos  profissionais  da  educação

pertencentes ao ensino básico técnico tecnológico, e os profissionais da educação básica federal de

modo geral.

Nesse  contexto,  obviamente,  encontram-se  os  servidores  da  educação  pertencentes  aos

quadros  em extinção  dos  ex-territórios.  O  tratamento  dispensado  pelo  governo  federal  a  esses

servidores é duplamente discriminatório. Primeiro, porque estão incluídos, como o EBTT, no rol das

carreiras com tratamento discriminatório em relação às carreiras típicas de Estado. Segundo, porque

recebem tratamento discriminatório em relação aos servidores do EBTT.
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O governo  federal,  de  modo  geral,  nunca  “viu  com bons  olhos”  os  servidores  dos  ex-

territórios,  em  que  pese  a  importante  contribuição  desses  servidores,  às  duras  penas,  para  o

desenvolvimento desses antigos territórios federais. 

Nesse  contexto,  há  todo  tipo,  deliberadamente,  de  ações  contidas  nas  políticas  públicas

voltadas para o funcionalismo público federal, com destaque para os pertencentes às carreiras da

educação, com viés discriminatório, que se materializa de diversas formas, ora negando isonomia

salarial, ora negando inclusão em plano de carreira, ora não concedendo gratificação, ora furtando-

se a conceder benefícios e por ai vai.

A  proposito,  o  tema  “nenhum  direito  a  menos:  por  uma  educação  libertadora  e

emancipadora”,  encaixa-se  na  realidade  vivenciada,  ao  longo  da  história,  pelos  servidores  da

educação  dos  ex-territórios.  Garantir  tratamento  isonômico,  ao  menos,  com relação  ao  sistema

federal de ensino básico (agora EBTT), tem sido a tônica desses servidores, na maioria das vezes

tendo que socorrer-se da Justiça.

Nenhum  direito  a  menos.  Essa  é  uma  luta  política  de  todos  os  servidores  públicos,

especialmente os da educação, com destaque para os pertencentes aos ex-territórios, que recebem

tratamento discriminatório de forma dupla. Intrínseco a essa premissa está a garantia dos direitos

conquistados ao longo da história, bem como pela luta à incorporação de outros direitos.

HISTÓRICO:

Para  compreensão  da  dimensão  da  discriminação  suportada  pelos  docentes  dos  ex-

territórios, faz-se necessário fazer um histórico da situação funcional desses servidores.

A situação  funcional  dos  docentes  dos  ex-territórios  era  regida  pelas  tabelas  salariais

decorrentes da lei nº 6.550/1978. A carreira era estruturada de acordo com o decreto nº 84.409/1980.

Contudo,  com o decreto  nº  85.712/1981,  passaram a perceber  salários  iguais  aos  docentes  das

escolas técnicas federais (atuais instituições federais de ensino – IFEs), cuja situação perdurou até o

ano de 1987.

Com o advento do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Salários, lei nº

7.596/1987, que estruturou a carreira dos docentes das escolas técnicas federais, os docentes dos ex-

territórios  foram discriminados,  posto  que  não  foram  alcançados  pelos  efeitos  dessa  lei.  Essa

situação discriminatória permaneceu até o ano de 1991, com o advento da lei nº 8.216/1991, quando

os docentes dos ex-territórios foram incluídos nas tabelas salariais da lei nº 7.596/1987, obtendo,

portanto, tratamento isonômico  com as escolas técnicas federais.

Como visto, apesar da lei não prever tratamento diferenciado, na prática, porém, ocorreu,

obrigando, dessa forma, os docentes dos ex-territórios a socorrem-se por diversas vezes no Poder

Judiciário.  Uma  situação  emblemática  foi  a  ação  da  isonomia  quando  a  Justiça  reconheceu  e

condenou a União pelo tratamento discriminatório dispensado aos docentes dos ex-territórios.
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Não é só. No período entre os anos de 1991 e 2008, por diversas vezes a União conferiu

tratamento discriminatório aos docentes dos ex-territórios, com a criação de gratificações apenas

para os  docentes  das  escolas  técnicas federais,  sempre ao arrepio da lei,  como por exemplo,  a

gratificação de incentivo à docência – GID, a gratificação específica de atividade docente do ensino

fundamental, médio e tecnológico – GEAD, obrigando os docentes dos ex-territórios a socorrem-se

no Judiciário.

Ressalta-se que,  com o advento da lei nº 11.784/2008, art.  106, I,  foi criado o Plano de

Carreira e Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, composto pelos cargos

de nível superior do quadro de pessoal das instituições federais de ensino, subordinadas/vinculadas

ao Ministério da Educação, de que trata a lei nº 7.596/1987. O art. 122, II, da lei nº 11.784/08, que

criou as carreiras, manteve a mesma estrutura hierárquica e idêntica tabela de remuneração entre os

docentes  dos  ex-territorios  e  os  docentes  das  escolas  federais  de  ensino,  o  que,  a  princípio,

garantiria a continuidade do tratamento isonômico.

Frisa-se que,  apesar  da lei  11.784/2008,  art.  125,  II,  §6º,  permitir  aos  docentes  dos  ex-

territórios optarem por integrar a Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (art. 106, I),

esse direito foi afrontado pelo governo federal, que não respeitou a lei, em que pese esses docentes

terem exercido essa opção no prazo indicado na lei.

Contudo, a lei nº 12.269/2010, possibilitou novamente aos docentes dos ex-territórios, se em

efetivo exercício na data de 22/09/2008, optar pelo enquadramento na carreira do EBTT. Entretanto,

os inativos e pensionistas foram excluídos. Porém, somente com a lei nº 12.778/2012, os ativos, a

partir de 01/03/2013, os docentes dos ex-territórios, mediante opção, foram enquadrados na Carreira

de  Magistério  do  Ensino  Básico,  Técnico  e  Tecnológico,  mantendo  a  exclusão  dos  inativos  e

pensionistas.

Outra questão discriminatória do governo federal para com os docentes dos ex-territórios

ocorreu em relação ao reconhecimento de saberes e competências – RSC. Esses docentes foram

“esquecidos” pelos técnicos do MEC quando da edição da portaria nº 491/2013. Ainda em 2015

foram envidados os esforços desses docentes para alteração da referida portaria, o que se confirmou

em março de 2017, carecendo, entretanto, da regulamentação para que os docentes dos ex-territórios

possam requerer tal direito.

Há de observar que, a discriminação promovida pelo governo federal para com os servidores

dos ex-territórios, não se limita apenas aos docentes. De igual forma, a discriminação alcança os

técnicos administrativos ao longo da história desses servidores públicos.

CAMPO DE LUTAS: 
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É necessária  a  soma  de  esforços  dos  sindicatos  representativos  dos  servidores  dos  ex-

territórios, incluindo nesse contexto o SINASEFE, dos servidores e representantes políticos dos ex-

territórios do Amapá, Rondônia e Roraima, junto aos Ministérios do Planejamento e Educação, no

sentido de reivindicar tratamento isonômico entre servidores dos ex-territórios e do ensino básico

técnico, tecnológico. Nesse sentido, as ações devem convergir para:

1- Reabertura  de  prazo  para  que  os  docentes  dos  ex-territórios  que  ainda  estão

enquadrados na carreira do ensino básico federal – EBF, possam exercer o direito de opção para

integrar a carreira do EBTT, bem como os técnicos administrativos ainda enquadrados no plano

geral de cargos do poder executivo – PGPE, possam exercer o direito de opção para integrar o plano

de carreira dos cargos dos técnicos administrativos – PCCTAE.

2- Gestão  no  sentido  de  agilizar  a  assinatura  do  regulamento,  objetivando  a

implementação dos efeitos da portaria 491/2013 aos docentes dos ex-territórios, referente à efetiva

concessão do RSC.

3- Gestão, objetivando a que os Ministérios do Planejamento e da Educação, quanto à

condução da política pública voltada ao funcionalismo público, conceda aos docentes e técnicos

administrativos dos ex-territórios, o mesmo tratamento dispensado aos servidores da carreira do

EBTT e PCCTAE.

4- Gestão, visando oportunizar aos docentes e técnicos administrativos transpostos dos

Estados do Amapá, Rondônia e Roraima para a União, o direito de opção às carreiras do EBTT e

PCCTAE e os direitos decorrentes dessas carreiras.

CONCLUSÃO: 

Vivemos um momento crucial para todos os trabalhadores do Brasil, contexto esse em que

nos vemos inseridos, como funcionários públicos. O governo federal promove uma escalada sem

precedentes objetivando reduzir/excluir direitos dos servidores conquistados, historicamente, com

muito esforço.

Vivemos um momento de incertezas.  Perda de direitos previdenciários,  terceirização que

atingirá  o  serviço  público,  reforma  trabalhista,  congelamento  de  investimento  por  vinte  anos,

incluindo nesse contexto a remuneração dos servidores, desmantelamento do sistema educacional,

desvalorização das carreiras não típicas de Estado, para dizer apenas algumas ações de ataque aos

servidores públicos.

Diante  dessas  investidas,  o  momento  requer  uma  forte  pressão  política  objetivando  a

garantia dos direitos conquistados com muita luta. Ou seja, nenhum direito a menos, aliados a uma

escola  de  qualidade  que  promova  a  formação  dos  estudantes  de  modo  a  que  sejam libertos  e

emancipados das cadeias alienantes.
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Tese a ser apresentada no 32º CONSINASEFE pela subseção de Pimenta Bueno/RO, subscrita por 

Altemir Roque, Neusa Rosa da Silva, Flávia Hiromi Takahashi, Eliete de Almeida Azevedo, Eva 

Bezerra de Souza.

TESE 002 – PLANO DE LUTAS

TAREFAS DO SINASEFE – TESE PARA O PLANO DE LUTAS

1.A atual conjuntura se apresenta com o aprofundamento de uma agenda neoliberal e anti-popu-

lar, aliada ao recrudescimento da repressão e violência estatal contra a classe trabalhadora e os seto-

res populares, capitaneadas pelo governo ilegítimo e golpista de Michel Temer (MDB), como o ope-

rador político dos interesses do programa da burguesia, que busca saídas para a crise econômica, au-

mentando a exploração sobre a classe trabalhadora e drenando os recursos públicos para atender as

demandas do capital.

2.Diante desse quadro complexo e difícil, de ataques sistemáticos contra a classe trabalhadora,

apenas a organização, a unidade e luta consequente do campo classista pode derrotar a agenda neoli-

beral e propor uma alternativa política contra-hegemônica que aponte para a construção do Poder

Popular e para o Socialismo. 

3.Para tanto, é fundamental que o SINASEFE apresente para suas bases e para o conjunto da

classe trabalhadora um Plano de Lutas, que sinalize movimentações táticas que contribuam para o

avanço de pautas  importantes  para  os/as  trabalhadores/as  docentes  e  técnico-administrativos  da

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
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4.A Unidade Classista apresenta, a seguir, eixos como propostas de Plano de Lutas, que possam

direcionar a nossa classe para o próximo período histórico.

O 32º Congresso do SINASEFE resolve:

1. Eixo Geral:

a) Lutar pela revogação imediata da Emenda Constitucional n.º 95, de 2016 (Novo Regime

Fiscal ou Teto dos gastos públicos), que congela os gastos públicos nas áreas sociais por 20 anos, e

que, em curto prazo, inviabilizará a educação pública no país;

b) Lutar pela revogação da Lei das terceirizações (LEI Nº 13.429, DE 31 DE MARÇO DE

2017), que precariza, ainda mais, o serviço público, ao atingir as atividades fins e que, em curto

prazo, tende a eliminar o ingresso de novos servidores públicos via concurso público;

c) Lutar pela MORATÓRIA e AUDITORIA da dívida interna e criação de uma comissão espe-

cial para analisar todo o processo de constituição da dívida;

d) Lutar contra as privatizações no serviço público;

e) Lutar contra a Reforma da Previdência e a retirada de direitos;

2. Educação, Ciência e Tecnologia

a) Lutar contra o Projeto de Lei Escola Sem Partido;

b) Lutar pela revogação da reforma do ensino médio e das Bases Nacionais Curriculares Co-

muns, que precarizam a educação básica e restringem o acesso dos estudantes oriundos da classe

trabalhadora ao conhecimento e a uma formação integral;

c) Defender o currículo integrado na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tec-

nológica;

d) Defender os programas de assistência estudantil e a ampliação dos recursos a eles destina-

dos;

e) Defender a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão na Rede Federal de Educa-

ção Profissional, Científica e Tecnológica;

f) Lutar contra os cortes na área de Ciência e Tecnologia e lutar por mais investimentos públi-

cos na área, e em defesa de um modelo de produção de Ciência e Tecnologia voltado para os inte-

resses e demandas dos setores populares e da classe trabalhadora;

g) Lutar  pela  manutenção  da  gratuidade  nas  instituições  de  educação  públicas;
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3. Carreira e salário

a) Envidar ainda mais esforços em Campanha Salarial para recomposição dos salários dos ser-

vidores públicos federais;

b) Lutar por Data-base;

c) Lutar por nenhum direito a menos e ser contumaz na defesa dos direitos dos servidores pú-

blicos federais;

d) Lutar pela regulamentação da jornada de trabalho dos servidores TAEs dos IFs para o máxi-

mo de 30 horas semanais, sem redução salarial;

e) Lutar contra a extinção de cargos do serviço público federal e qualquer forma de terceiriza-

ção e precarização das relações de trabalho;

f) Lutar pelo fortalecimento da CND e da CNS nos debates junto às bases sindicais;

g) Lutar em defesa da caráter público da Previdência, do regime de solidariedade em contrapo-

sição ao regime de capitalização. NÃO À FUNPRESP!!!;

h) Posicionar-se de modo intransigente aos métodos gerenciais financistas da iniciativa privada

no seio da educação pública. 

i) Lutar intransigentemente por condições dignas de trabalho!

4. Sindical

a) Lutar pela realização do Encontro Nacional da Classe Trabalhadora (ENCLAT) como um

instrumento fundamental no processo de retomada dos esforços de unificação dos trabalhadores e

dos movimentos populares numa perspectiva estratégica de superação do capitalismo;

b) Construir a Greve Geral de todos/as os/as trabalhadores/as como ferramenta fundamental

para derrotar o programa neoliberal e antipopular de Temer e da burguesia;

c) Firmar compromisso com a mais ampla unidade de ação necessária para a defesa dos direi-

tos sociais e dos direitos democráticos que sofrem sistemático ataque por parte do capital e dos go-

vernos federal, estaduais e municipais;

d) Defender o amplo debate, entre os mais diversos sindicatos, capaz de constituir uma plata-

forma de lutas e exigências do movimento sindical diante a crise capitalista;

e) Fortalecer o FONASEFE e lutar pela constituição de um Fórum Nacional dos Servidores Pú-

blicos,  congregando  entidades  do  serviço  público  federal,  estadual  e  municipal.  

Assinam: Adriana Henning – IFFaroupilha, Alexandre – IFSP, Bernardo Soares – IFSP, Cristi-
ano Costa – IFMT, Daniela Zanotti – IFRJ, Edlúcia Costa – IF Sertão Pernambucano, Edson
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Sant'Ana – IFMT, Evandro Both – IFFarroupilha; Fabiano Duarte – IFAL, Fernando Messias
– IFG, Fernando Viana – IFMT, Flávia Brito – IFMT, Leandro Viana – IFMT, Gabriel Maga-
lhães – IFAL, Jefferson Gonzalez – IFSP, João Carlos Cichaczewski – Leandro Viana – IFMT,
Leonardo Victor – IFS, MarceloLira – IFG, Marta Jane – IFG, Paulo Vinícius – IFG, Rafael –
IFS, Rodrigo Lima – IFSC, Sandro Justo – CPII, Vitor Sales D. Rosa – IFSC, Walmir Barbosa –
IFG.

TESE 003 – PLANO DE LUTAS

A CIDADANIA AVILTADA –
A LUTA PELA INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE AOS TRABALHADORES COM

DEFICIÊNCIA

A inclusão e a acessibilidade, aos indivíduos com deficiência, constituem-se vocábulos que

requerem dispositivos sociais e políticos imprescindíveis à construção e ao gozo da plena cidadania

participativa.  Fundamentalmente  considerando  ações  que  se  impõem,  e  que  necessitam  ser

praticáveis,  para  a  efetivação  de  ambos  os  termos.  Assim,  há  por  objetar  argumentos  de  uma

oratória que, desapegada de ativos engajamentos, demonstre-se descompromissada de práticas que

conduzam à sua efetividade social e política. Porque é politico a decisão de tornar factível e real o

comprometimento  com os  objetivos  intrínsecos  à  materialidade  das  expressões.  As  eloquências

verborrágicas  expressas  precisam,  à  realização  das  orações  supracitadas,  afastar-se  da  repetida

desarmonia que se dá entre a ideia manifesta e a práxis. Neste caso,  não bastam referências às

iniciativas inclusivas ao não se viabilizar, o estado e a sociedade, os mecanismos que assegurem a

acessibilidade  participativa.  Depara-se,  para  nossa  triste  constatação,  com  a  ausência  destas

disposições nas instituições e espaços – que deveriam ser exemplos – voltados ao debate e à prática

alusiva ao ensino/educação. 
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Considerando o espirito e a projeção conceitual dos termos – inclusão e acessibilidade – sua

aplicabilidade prática encontra-se evidenciado apenas em publicidades, manifestações retoricas e

nas intenções ilusórias apresentadas em momento solenes. Há que se empregar, além das ‘falas’ e

dos frágeis e inaplicáveis compromissos, a objetividade na efetivação de instrumentos e meios de

inclusão e acessibilidade em nossa ambiência social e política – os espaços escolares, associativos e

sindicais.  A validade  e  a  valoração de  um discurso,  ou dos  propósitos  elencados,  dar-se-ão  na

medida em que se realizem e não se desprezem, em nossos recintos, as ferramentas que patrocinem

a inserção e a comunicabilidade dos indivíduos que demandam procedimentos diversificados. O

aviltamento  da  cidadania  –  título  deste  artigo  –  poderá  ser  ratificado  diante  da  omissão  de

procedimentos  inclusivos  e  acessíveis,  em nosso  campo de  classe  social,  àquelas  pessoas  com

deficiência ou com necessidade de atendimentos diferenciados.

O conceito pragmático referente à cidadania perpassa, para diversos e distintos autores, por

assegurar  a  realização  dos  direitos  civis,  políticos  e  sociais  a  todos  os  indivíduos.  A questão

controversa que se coloca refere-se em como torna-los efetivos, em sua realização, às pessoas com

deficiência.  A reiteração desta  oração indica,  não  obstante,  sua  parca,  dificultosa  e  desdenhosa

realidade. A sociedade, incluindo os movimentos sociais e sindicais, obscurecem as necessidades

humanas diferenciadas: sejam as deficiências ou as especificidades em razão da idade. Realizar-se

cidadão suplanta qualquer condição de existência objetiva; aos indivíduos, tornar-se cidadão, nasce

com a  vida,  é  apegado  e  inerente  à  existência  e  as  subjetividades  humanas.  Há que  buscar  a

construção de uma ambiência social que faça valer e existir, de fato, o conteúdo societário e político

da frase formulada por Norberto Bobbio, a “sociedade dos cidadãos”3. Aplicando uma localização

prática e um sentido conceitual ampliado  Thomas Marshall afirma que a efetivação da cidadania

requer,  “um sentido direto de inclusão numa comunidade, baseado na lealdade a uma civilização

que é  propriedade comum”4. Para  a  efetivação desta  tríade  que  regula  e  confirma a  existência

coletiva – os direitos civis, políticos e sociais – há que se observar, não obstante, as condições que

uma sociedade e estado estabelecem ao seu efetivo exercício, principalmente, àqueles indivíduos

que demandam procedimentos diferenciados. 

As  deficiências  humanas,  congênitas  ou  adquiridas,  e  o  envelhecimento  requerem

dispositivos sociais e políticos que asseverem o acolhimento e a assistência. As questões orgânicas,

geradoras de algumas limitações corporais, necessitam de atitudes que adaptem os espaços e os

dispositivos participativos. Estas condutas não se configuram uma cordialidade e sim, sobretudo,

uma obrigação que assegure a todos os desiguais – iguais em sua humanidade – o exercício pleno da

cidadania. Consideramos, portanto, que impor ao estado garantia à plena efetivação participativa, às

pessoas  com  deficiência,  constitui-se  um  dever  dos  movimentos  sociais,  políticos  e  sindicais.

3BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.
4MARSHALL, T. H. – apud BARBALET, J. M. – A Cidadania; op. cit. p.107. 1989.
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Reputamos,  ainda,  que  este  compromisso  necessita  ser  extensivo,  também,  aos  espaços  de

composição e efetivação da cidadania ativa e construtiva nas ambiências associativas e sindicais,

como deveria ser em nosso sindicato nacional, o Sinasefe. 

Uma breve apreciação do sistema econômico, político, social e jurídico, em que vivemos,

traria  um  pouco  mais  de  sentido  às  observações  que  se  desenvolvem.  O  regime  econômico

dominante em nossa sociedade, o sistema capitalista, em sua continuada reprodução e preservação

de uma lógica usurária se utiliza, na produção de bens e valores, de indivíduos que atendam a este

propósito.  O capital,  por sua natureza especulativa,  não se volta  a  outras  preocupações,  exceto

àquelas que possam afetar a capacidade exploratória, usurária e mantenedora dos princípios que

fundam a irracionalidade capitalista – ganhar sempre e a qualquer custo. 

Assim,  o  sistema  está  determinado  em  maximizar  sua  capacidade  de  gerar  resultados

(lucros) que uma mão-de-obra (trabalhador) possa proporcionar. Ao regime não importa a condição

social e econômica dos indivíduos. Interessa ao sistema explorar e assegurar a extração de mais-

valia  sem  despender  qualquer  recurso,  além  da  aviltante  remuneração  paga  ao  trabalhador.

Cidadania é um tema que, para o capital, representa riscos aos intrínsecos objetivos do sistema. Para

o capitalismo o ser pensante e atuante não é a melhor das qualidades que um trabalhador possa

apresentar; “admirável gado novo”5 representa o mais desejado predicado que os indivíduos devem

possuir. Nos primórdios da Revolução Industrial inexistia esta perspectiva inclusiva; nos dias atuais

o capital o desenvolve em razão da força dos movimentos sociais e sindicais e de algumas frágeis, e

por vezes inócuas, legislações existentes.

Não raramente ouvem-se, dos agentes econômicos, que “tempo é dinheiro”. Esta não é a

lógica da classe operária. O nosso “tempo” encontra-se associado à capacidade de organização e

mobilização dos trabalhadores. Agimos sem a pressa inconsequente, mas com ousadia em construir

os  meios  às  transformações  das  estruturas  existentes.  Estas  atitudes  devem  ser  direcionadas,

também, à promoção dos meios que asseverem a acessibilidade e a inclusão cidadã às trabalhadoras

e  trabalhadores  com  deficiência  e  aos  idosos.  Considerando  o  tema  e  a  problemática  que

apresentamos,  nossa  perspectiva  direciona-se  aos  profissionais  e  partícipes  dos  ambientes  que

dialogam e refletem os temas atinentes à educação.

De  que  valeriam,  portanto,  os  conteúdos  discursivos  apartados  de  procedimentos  que

estabeleçam sua  efetiva  materialidade?  Como  assegurar  a  democracia  operária  –  ou  mesmo  a

democracia burguesa – quando parcela dos trabalhadores na educação – assim como em outros

segmentos produtivos – encontram-se obstaculizados ao seu pleno exercício? Como assegurar “as

condições mínimas para a solução pacifica de conflitos”, tomando por referencia a afirmação de

Norberto Bobbio, quando não se aplicam às pessoas com deficiência o reconhecimento basilar dos

5Título e fragmento da música “Admirável gado Novo” de Zé Ramalho. 
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direitos fundamentais? Às indagações apresentadas, que por certo darão seguimento a outras tantas,

segue-se a convicção da insignificância e da despreocupação que este tema demanda ao estado, à

sociedade  civil  e,  desafortunadamente,  aos  movimentos  sociais  e  sindicais.  A  inclusão  e  a

acessibilidade  a  cegos,  surdos,  indivíduos  com  deficiência  motora  e  aos  idosos  dar-se  pela

existência e/ou estabelecimento de mecanismos que garantam o seu direito à plena participação

social: o ir e vir; comunicabilidade compreensível; pavimentação adaptada; assistência e mobilidade

apropriada, nos espaços sociais, ao público com deficiência ou com necessidades diferenciadas;

segurança assistencial e médica aos idosos...

Por  certo  pensar  o  “outro”  nos  aspectos  inerentes  à  sua  humanidade  pressupõem,

preliminarmente, compreender as necessidades à existência orgânica, social, cultural e política deste

“outro”. Neste ponto destaco as apropriadas analises que Tzvetan Todorov apresenta quanto aos

estranhamentos e aos procedimentos – ou sua ausência – que as distinções ao “outro” estabelecem. 

Quero falar da descoberta que o eu faz do outro. O assunto e imenso. Mal acabamos de formulá-lo em
linhas  gerais  já  o  vemos  subdividir-se  em  categorias  e  direções  múltiplas,  infinitas.  Podem-se
descobrir os outros em si mesmo, e perceber que não se é uma substancia homogênea, e radicalmente
diferente de tudo o que não é si mesmo; eu é um outro. Mas cada um dos outros é um eu também,
sujeito como eu. Somente meu ponto de vista, segundo o qual todos estão lá e eu estou só aqui, pode
realmente separá-los e distingui-los de mim. Posso conceber os outros como uma abstração, como
uma instância da configuração psíquica de todo indivíduo, como o Outro, outro ou outrem em relação
a mim. Ou então como um grupo social concreto ao qual nós não pertencemos. Este grupo, por sua
vez, pode estar contido numa sociedade: as mulheres para os homens, os ricos para os pobres, os
loucos para os “normais”. Ou pode ser exterior a ela, uma outra sociedade que, dependendo do caso,
será  próxima ou longínqua:  seres que em tudo se aproximam de nos,  no plano cultural,  moral  e
histórico, ou desconhecidos, estrangeiros cuja língua e costumes não compreendo, tão estrangeiros
que chego a hesitar em reconhecer que pertencemos a uma mesma espécie.6

A por se destacar que as observações do autor encontram-se historicamente determinadas.

Entretanto  interessa-nos  a  afinidade  do  tema  às  observações  que  construiu  nesta  ambivalência

cognitiva  e  de  alteridade  entre  o  “eu/nós”  e  o  “outro”.  As  análises  que  desenvolve  designam

referencias às relações que europeus, ao chegarem ao novo continente (América), estabeleceram

com os povos nativos. Para Todorov o “outro” foram os povos encontrados na “América”. Neste

documento as referências ao “outro” reportam-se aos indivíduos com deficiência e aos idosos. A

pauta da ‘conquista e do esbulho’ motivou a violência e a intolerância europeia ao diferente/outro.

Já na atualidade do debate, e às questões postas neste texto, verifica-se que a letargia e a indiferença

ocasionam ao “outro” – surdos,  cegos,  pessoas  com deficiência  motora e  os idosos – lesão ao

exercício e ao desempenho dos atos da vida social e política. Em proporções distintas, e com peso

histórico e social dispare, a agressão e os desrespeitos à alteridade contribuem ao inegável apartheid

e segregação de segmentos humanos.

Para o autor as relações excludentes ao “Outro” dar-se-ão através de três níveis relacionais:

no  julgamento  de  valor,  ao  relativizar  a  deficiência  e  suas  necessidades;  ao  estabelecer  uma

6TODOROV, Tzvetan. A conquista da América – a questão do outro. São Paulo: Martins Fontes; 1988, p.3
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aproximação  ou  distanciamento  do  “Outro”  e  de  suas  especificidades  e,  ainda,  ao  adotar  a

neutralidade ou a indiferença diante das alteridades inerentes às pessoas (1982, 183)7. Afirmamos

que estes níveis relacionais ocorrem, com significativa ênfase, aos indivíduos com deficiência.

A hipocrisia  é  outro  aspecto  que  se  faz  presente  ao  se  abordar  questões  atinentes  às

deficiências. Ouvem-se os argumentos, levantam-se demandas, concebem-se espaços e fóruns aos

debates, publicam-se deliberações. Todos estes percursos não são suficientes para transformar as

intenções em efetividade, dar vida e práxis a uma realidade que bate ‘à nossa porta’. É improtelável

afastar-nos  da  retórica  descompromissada;  estabelecer  dispositivos  às  práticas  inclusivas  e  aos

procedimentos de acessibilidade às pessoas com deficiência e aos idosos.

Sem a intenção em propiciar qualquer expectativa ou ilusão às intenções dos inimigos de

classe,  quanto  à  assunção  às  demandas  dos  trabalhadores,  dar-se  conhecimento  às  iniciativas,

abordando as deficiências, que o estado burguês apresentou nos últimos anos. Elencamos, por efeito

demonstrativo, normas e dispositivos destinados à regulamentação da inclusão e acessibilidade: três

(3) Normas Constitucionais, trinta e três (33) leis federais e dezenove (19) decretos referentes a

legislações  que  abordam e  regulamentam aspectos  relacionados  às  deficiências.8 Encontram-se,

ainda,  convenções  e  documentos  internacionais  que  foram incorporadas  ao  arcabouço  jurídico

brasileiro. 

Não faltam, portanto, ‘cartas de intenções’ quando se trata dos problemas confrontados pelos

indivíduos com deficiência. A problemática que perpassa este conjunto de normas diz respeito à sua

realização pragmática. Com procedimentos acauteladores o estado burguês toma a iniciativa legal.

Visa, sobretudo, manter o controle das ações, a primazia e a autoridade acauteladora dos rumos

deste debate. Busca, sobretudo, mantê-los na esfera de temas e preocupações que não transijam aos

limites de classe social. 

Atribuindo  substância  ao  raciocínio  desenvolvido  instamos  aos  envoltos  no  debate

apresentado a colocar-se, por instante, em iguais condições de acessibilidade. Dever-se-ia por algum

momento,  aos  indivíduos  sem deficiência,  encontrar-se  diante  de  circunstancias  e  limitações  à

mobilidade que cotidianamente se estabelecem às trabalhadoras e trabalhadores com deficiência.

Encontrar-se num espaço público e não poder visualizar o local para o qual se pretenda ir e os

obstáculos a se encontrar; não ouvir os sons naturais e produzidos em um determinado ambiente, e

as dificuldades comunicativas; ou não conseguir livremente transitar sobre um piso inapropriado

aos indivíduos com dificuldade motora.  Por  certo,  esta  experiência  comportamental  exporia,  às

pessoas sem deficiência, as complexas jornadas do dia a dia destas pessoas. Como proporcionar a

7Op. Cit, p. 183.
8Site para a localização das legislações existentes sobre a deficiência http://www4.planalto.gov.br/ipcd/assuntos/legislacao; acessado
em 02/03/2018.
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cidadania, enquanto um conceito e prática que valoriza a essência humana dos indivíduos, quando

às pessoas com deficiência não são acessíveis os fundamentos básicos de inclusão e de existência?

Às  pessoas  com deficiência  entender  a  cidadania,  e  senti-la  respeitada  em sua  essência

política, social e humana, pressupõem a existência de condições que lhes possibilitem a realização

soberana de sua liberdade e autonomia que a vida pode asseverar. A liberdade, já nos demonstrou o

sistema escravocrata, é um valor e princípio universal intrínseco à existência humana. O cego, o

surdo  ou  o  indivíduo  com  privação  motora  (cadeirante)  não  se  encontram  impedidos  pela

deficiência,  mas  sim pela  ignorância,  menosprezo  e  a  inercia  humana.  Desumaniza  o  “outro”,

arranca-lhe sua essência vivente, com a ausência de condutas sociais, com atitudes de desprezo e

empáfia, ou com a simbólica violência – império da desumanidade – que a invisibilidade provoca.

Conjuntura nacional e tarefas do Sinasefe

Considerando que:

1. O Brasil  passa  pela  maior  crise  econômica  e  política  de  sua  história.  Crescem,  a  cada

pesquisa do IBGE, os índices de desemprego,  de fome,  da desassistência  do estado e a

violência urbana e rural. Esta caótica e drástica realidade dar-se, ao mesmo tempo em que,

contraditoriamente,  observam-se  os  resultados  da  Bolsa  de  Valores.  A especulação  e  os

ganhos  de  capital  mantem-se  ascendentes.  Retornam,  ainda,  os  discurso  e  propostas  de

privatizações  e  de  ataques  às  estatais:  Petrobras,  Correios,  Banco  do  Brasil,  Caixa

Econômica Federal. O corte de verbas e abandono das Universidades e Institutos Federais

localiza-se neste mesmo ambiente de agressão ao patrimônio público. Este é, certamente, um

dos mais significativos ataques do capital contra a classe trabalhadora; 

2.  A expressão disso é uma guerra social que atinge a mais de 23 milhões de trabalhadoras(es)

desempregadas(os); os serviços públicos – saúde, educação, transporte – intencionalmente

são levados à relevante barafunda; as condições de vida nas periferias estão insuportáveis; a

violência do Estado contra as lutas dos trabalhadores e contra o povo pobre é cada vez maior

e o agravamento da situação dos setores oprimidos: mulheres, LGBTs e negros e negras (há

um genocídio da juventude negra e pobre das periferias). A reincidência de doenças, como a

febre amarela, vitimando milhares de brasileiros pobres e desassistidos;

3. A combinação destes fatores – crise econômica e social e a luta dos trabalhadores contra os

ataques do capital – tornam-se uma explosiva base à extensão da crise social e política que

atinge todos os segmentos da sociedade brasileira;

4. Diante deste caótico quadro, tem-se claro, que o exercício da plena cidadania, às pessoas

com deficiência,  realizar-se-á  mediante  as  ações  que objetivem estabelecer  a  inclusão  e
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acessibilidade  como  procedimentos  indispensáveis  à  autonomia  participativas  das

trabalhadoras e trabalhadores;

5. Que esta é uma luta que necessita da participação de todos os trabalhadores, com ou sem

deficiência; que não devemos amparar-nos apenas nas legislações existentes, pois estas sem

a mobilização e a perspectiva da luta não passarão de ‘frases de efeito’. Percebe-se que a

crença ilusória,  que estas  normas podem gerar,  atende ao desígnio  capitalista  do estado

burguês. E que por esta razão os trabalhadores com e sem deficiência, assim como os idosos,

não devem dar  tréguas  ao engodo da legislação burguesa.  A segregação e  as  limitações

espaciais, que atinge estes indivíduos, demandará unidade de ação, observância e respeito às

distinções inerentes às deficiências e às trabalhadoras e trabalhadores idosos;

6. As nossas instâncias de classe, associações e sindicatos, e os movimentos sociais necessitam

adequar-se  à  crescente  presença,  em  seus  ambientes  participativos,  de  indivíduos  com

privações humanas e idosos. Faz-se determinante que se crie e se apliquem mecanismos de

acessibilidade e inclusão às trabalhadoras e trabalhadores que necessitem desta providencia

à sua efetiva participação classista e cidadã.

O 32º Congresso do Sinasefe resolve:

1- É  preciso  construir  e  manter,  na  ação  direta,  uma  alternativa  dos  trabalhadores,  de

independência de classe;

2- De que o principal mote de luta, da classe trabalhadora, e construir a Greve Geral contra

a reforma da previdência deste governo;

3- Que a busca pela unidade da classe trabalhadora, para a realização conjunta de ações e

mobilizações, deverá ser uma preocupação incessante e incansável;

4- Lutar pela suspensão do pagamento e auditoria a Dívida Pública;

5- Lutar pela revogação da Emenda Constitucional nº 95, que congela os investimentos em

saúde,  educação  e  sucateiam os  serviços  públicos  oferecidos  à  população  pobre  do

Brasil;

6- Não perder a referência de que o processo de luta pela inclusão e por melhores condições

de acessibilidade não se desenvolverá apartada da mobilização da classe trabalhadora.

Assina esta tese: Mauro Marcos Farias da Conceição (Assines-RJ)
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TESE 004 – PLANO DE LUTAS

POR UMA ESTRATÉGIA DE MOBILIZAÇÃO DIRECIONADA A DERROTAR A

OFENSIVA NEOLIBERAL EM NOSSA REDE!

O Governo Temer e os ataques globais contra o funcionalismo público

O  tempo,  sob  muitos  aspectos,  é  relativo.  Não  sentimos  o  tempo  sempre  da  mesma

maneira. Quando nosso time de futebol está ganhando, o tempo não passa, mas quando, em outro

momento, estamos nos acréscimos e dependemos de um gol para evitar a eliminação, os minutos se

tornam segundos. Um filme tem, em média, duas horas, mas não sentimos da mesma forma cada

momento. Sentimos de maneira destacada os momentos de clímax, aquelas frações de segundo onde

tudo se define, e são esses que ficam registrados em nossa memória. 

E se isso é verdade para as partidas de futebol, o mesmo vale para a história. Existem

períodos  históricos  de  maior  tensão e  significância,  onde se  definem e  se  determinam grandes

mudanças ou grandes retrocessos, que vão estender seus efeitos por décadas à frente. Vivemos um

momento como esse,  um tempo de enorme significância.  Nenhum de nós tem dúvidas  de que,

malgrado os ataques e perdas que tivemos nos últimos dois anos, vivemos um momento inédito,

uma espécie de esquina da história, onde praticamente tudo pode acontecer, onde o horizonte se

posta não mais de dois metros à frente, e tudo o que é sólido desmancha no ar. Possivelmente,

nossas vidas, pelas próximas décadas, dependerão da nossa capacidade em nos colocar à altura do

que nosso momento histórico exige de nós, hoje. 
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É fora  de  dúvida  que,  até  agora,  estamos  perdendo  sucessivas  batalhas.  Os  elementos

desfavoráveis da conjuntura são abundantes. Vivemos sob a gestão de um governo ilegítimo, com

uma agenda ousada de ataques tão brutais e tão fulminantes, que não foi sonhada nem mesmo pelo

infame Governo FHC. O Governo Temer, chamado de “governo margem de erro” em função do seu

índice de aprovação, que chega perto dos 3% (margem de erro nas pesquisas de opinião), consegue

avançar com sua agenda, apesar de sua imensa impopularidade. Isso se dá, em parte, por um esforço

da mídia golpista, que tenta “blindar” as reformas, apresentando-as como “necessárias, apesar do

governo” e também em função de um movimento geral de direitização social  que,  embora não

hegemônico, mobiliza um apoio não desprezível em favor da reestruturação neoliberal.

O lema do Partido Social Cristão (PSC) pode servir como uma imagem bastante apropriada

da tendência reacionária no Brasil: “conservador nos costumes, liberal na economia”. Assim como o

PSC,  outros  aparelhos  da  hegemonia  do  atraso,  tais  como  Movimento  Brasil  Livre  (MBL),

Movimento Escola Sem Partido, entre outros, se notabilizam pela tática de fazer grande alarde sobre

a moralidade da família, da religião, da perseguição às ideias humanistas, etc, embutindo, nesse

movimento,  a defesa das reformas estruturais,  que significam nada menos que a destruição das

estruturas sociais que subjazem, muitas vezes, o ideal de sociedade que dizem defender.

Existem, de fato, rusgas entre a Rede Globo, a bancada evangélica, o MBL, Jair Bolsonaro,

Governo Temer, judiciário, etc. Todavia, essas diferenças não devem ser hiperdimensionadas, visto

que  estão  circunscritas  a  temas  secundários  da  conjuntura.  Quando  se  trata  de  atacar  os

trabalhadores,  todos  esses  agentes  atuam  em  frente,  constituindo-se  num  poderoso  bloco

reacionário.

Assim é que as forças do atraso conseguiram levar à frente a banalização das instituições

da nova república, com o processo do impeachment e com as escandalosas manobras do judiciário,

que perseguem os inimigos e deixam livres os amigos.  Consumado o golpe,  o Governo Temer

conseguiu aprovar a terceirização das atividades fins. A PEC do fim do mundo, se não derrubada,

vai  congelar  os  investimentos  primários  (as  razões  de  ser  do  Estado)  por  duas  décadas,

inviabilizando,  de  fato,  a  existência  dos  serviços  sociais  em  poucos  anos  e  impondo  novas

privatizações e concessões ao capital. A Reforma Trabalhista implica num retrocesso às relações de

trabalho vividas na época da República Velha.  A Reforma do Ensino Médio se constituirá num

retrocesso pedagógico de cerca de oitenta anos. São muitas as derrotas,  e todas elas de grande

dimensão, e a avaliação mais pormenorizada dessa conjuntura está sendo feita em várias outras

teses.

Para  este  texto  em  especial,  importa  observar  uma  característica  fundamental  desse

cenário:  estamos  numa  situação  onde  nossa  mobilização  assume  características  muito  mais  de

resistência do que de lutas por conquistas de novos direitos. Não queremos dizer, com isso, que não
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devemos aprofundar nosso debate sobre carreira e outros pontos específicos de nossa pauta de luta.

Todos  eles  devem  ser  levantados  e  agitados  em  todas  as  oportunidades.  Precisamos,  porém,

reconhecer  que  nossa  luta,  nesse  momento,  vai  ser  muito  mais  no  sentido  de  garantir  que  o

PCCTAE continue existindo, do que conquistar a RSC para os TAE, por exemplo.

A correlação de forças e a necessidade da unidade e da independência

No bojo da unidade reacionária em prol das reformas neoliberais, observamos um ataque,

em várias frentes, contra o funcionalismo público e contra os serviços públicos. O discurso já é

conhecido por nós há bastante tempo. A tese de que os funcionários públicos têm uma quantidade

imensa de benesses e privilégios e, a grosso modo, são os culpados por toda os problemas do País, é

imérita, mas resistente. Nessa campanha, a “solução” para o Brasil passa por retirar direitos dos

funcionários públicos e entregar os serviços essenciais à população, para a iniciativa privada. Em

meio à avalanche de falsos argumentos contra os servidores e os serviços públicos, e da grande

maioria parlamentar disposta a ir até o fim nessa política de destruição, nenhuma categoria obteve

ganhos  específicos,  ainda  que  mínimos,  nessa  conjuntura.  Propor  à  categoria  a  priorização  de

ganhos salariais e de carreira é tão somente alimentar ilusões. 

Por outro lado, ao longo do ano de 2017 o governo Temer amargou algumas derrotas que

merecem se destacadas, como o decreto em que concedia ao capital a exploração mineral de uma

parte  da  Amazônia,  o  decreto  que  avançava  no  sentido  da  regulamentação  da  previdência  e  a

maiúscula  derrota  em  seu  projeto  de  Reforma  da  Previdência.  Esses  três  processos  têm  uma

característica comum que deve ser destacada: eles geraram repercussões para toda a sociedade,

transcenderam os limites de qualquer categoria ou central sindical e forçaram o recuo do governo a

partir de um diálogo feito, de fato, com toda a sociedade civil.  Essa experiência nos coloca, de

maneira clara e cristalina, a necessidade de aprofundar essa forma de mobilização, e politizar as

discussões, expor, ao maior número de pessoas de dentro e de fora da nossa categoria, o verdadeiro

significado do Governo Temer e de suas reformas neoliberais.

Em 17 de maio de 2017, as denúncias de corrupção envolvendo diretamente o Presidente

Temer colocaram, na ordem do dia, a possibilidade de sua derrubada. Havíamos realizado, então, há

19 dias, umas das maiores greves gerais da história. A disposição de toda a classe trabalhadora em ir

às ruas e derrubar, de uma vez por todas, não apenas Temer, mas toda a sua quadrilha, era, naquele

momento, real. Qual não foi a nossa decepção ao ver que as sucessivas datas de greve geral foram

boicotadas e desconstruídas justamente por aqueles que foram as vítimas diretas do golpe que levou

Temer ao poder.
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O cálculo eleitoral, sob muitas formas, limitou e impediu o avanço da luta de classes, ora

tentando  induzir  a  um movimento  de  massas  que  defendesse,  com maior  ênfase,  determinada

candidatura  ou  tática  eleitoral,  ora  evitando  levar  às  ultimas  consequências  o  “Fora  Temer”,

contando  que  sua  permanência  até  o  fim  do  mandato  seria  um  fator  de  enfraquecimento  e

impopularização da candidatura da coligação PSDB/DEM/MDB. A luta contra o Governo Temer

ficou, assim, subordinada ao que era mais funcional à disputa eleitoral em 2018 e o resultado disso

foi a vitória da Reforma Trabalhista, entre outros ataques. Muitos trabalhadores pagaram com seus

empregos a tática de sangrar Temer até a eleição.

A caracterização ora exposta coloca duas tarefas centrais do SINASEFE para o próximo

período:  a  defesa  da  construção  da  unidade  da  classe  trabalhadora  e  a  independência  face  à

cooptação para a conciliação de classe. Isso significa que, no próximo período, a prioridade do

SINASEFE  deve  ser  protagonista  da  luta  pela  unidade  entre  todos  os  setores  dispostos  a

mobilizarem-se contra o Governo Temer e suas reformas liberais. O SINASEFE precisa contribuir,

como puder, para fazer avançar a luta de classes no Brasil e isso significa não somente mobilizar a

sua base, mas também contribuir, de todas as formas possíveis, com outras categorias, tais como o

movimento estudantil, os sem-teto, etc, para construir processos massivos de mobilização. Somente

a unidade entre o maior número de sindicatos e centrais pode derrubar o que está posto. Precisamos

responder, nas ruas, à propaganda do pensamento hegemônico que tenta utilizar a crise econômica

para aprofundar mais ainda as medidas que são as causas dessa crise.

Nesse  movimento  de  diálogo  com amplos  setores  é  preciso  reforçar  experiências  que

demonstraram êxito na construção da unidade, tais como a Frente Escola Sem Mordaça (em relação

à qual devemos lutar pela sua reativação) e a Frente em Defesa do Ensino Superior Público, essa

última chamada pelo ANDES. A política de construção da atuação em frentes é um meio para se

avançar na relação e na unidade entre as entidades, em favor de um programa específico.

Ao mesmo tempo,  é preciso resistir  à  investida do oportunismo que tenta,  de todas as

formas, cooptar nossa mobilização apenas a voltar ao poder e continuar seu processo de conciliação

de classes, freio à mobilização e concessões ao capital.

Campanha Salarial unificada, construir a greve de todo o funcionalismo

A truculência do Governo Temer não precisa ser argumentada. Sob seu Governo e por sua

pressão, o STF deliberou pelo corte de ponto dos trabalhadores em greve, ainda que essa não seja

ilegal. Acuado pelas mobilizações, recorreu ao Exército para ocupar a capital federal em 24 de maio

e, nesse momento, os trabalhadores negros do Rio de Janeiro estão sob a mira dos fuzis do Exército
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Brasileiro. Não há correlação de forças para que nenhuma categoria enfrente sozinha o Governo e

todos os seus propostos (mídia golpista, judiciário, movimentos de direita, etc). 

Por outro lado, recentemente a reunião FONASEFE e FONACATE apontou o índice de

25,63%  para  correção  dos  salários,  entre  várias  outras  reinvindicações  estruturais,  tais  como:

investimentos,  concursos,  etc.  Numa  primeira  reunião  com  o  Ministério  do  Planejamento,  o

Governo  já  avisou  que,  em  função  da  aprovação  da  PEC  do  fim  do  mundo  (a  Emenda

Constitucional 95), não tem condições de conceder qualquer tipo de reajuste,  e que suspenderá

reajustes  e  enviará,  ao  Congresso,  projeto  de  lei  para  reestruturar,  retirando  direitos,  as  atuais

carreiras do serviço público.

Uma greve unificada de vários sindicatos do serviço público federal, em que pesem as

condições, em princípio desfavoráveis, de arrancar qualquer reajuste salarial e de todas as agressões

e ataques que sofrerá, teria o efeito de trazer,  para a sociedade civil,  o debate sobre a Emenda

Constitucional 95 e a necessidade de sua derrubada, além de se constituir em um processo objetivo

de  unificação  das  categorias,  para  uma  discussão  política  com  toda  a  sociedade.  Por  isso  o

SINASEFE deve atuar no FONASEFE, dentro do objetivo de construir esse movimento unificado,

em princípio a partir de datas nacionais de mobilização, mas apontando, também, para a construção

do movimento paredista por tempo indeterminado.

Sobre as demandas específicas da categoria

Como já salientado anteriormente,  vivemos um momento desfavorável para conquistas.

Isso  não  quer  dizer  que  não  devamos  continuar  cobrando,  em  todas  as  oportunidades,  o

cumprimento de todos os acordos firmados com o Estado Brasileiro. 

Para  além  disso,  verificamos,  em  nossa  rede,  um  aumento  do  autoritarismo  e  uma

tendência de redefinição dos seus objetivos pedagógicos. Passamos anos criticando o Pronatec, mas,

nesse momento, especialmente com a aprovação da MP da Reforma do Ensino Médio, vemos a

tendência do recuo da qualidade da educação ofertada nos Institutos Federais, tornando o modelo do

Pronatec (uma formação limitada e direcionada) o modelo de educação de toda a rede. 

Independente  da  campanha  salarial,  o  SINASEFE deve  fazer  uma campanha  nacional

contra a implementação da Reforma do Ensino Médio em nossa rede. Precisamos cobrar de nossos

reitores  o  compromisso  com  a  defesa  da  politecnia  e  da  educação  como  um  instrumento  de

libertação social.  E se essa defesa vale  para combater  a  regressão da política pedagógica,  vale

também para enfrentar o Movimento Escola Sem Partido, o MBL e todas as iniciativas reacionárias

que visam nos intimidar em nosso próprio local de trabalho.
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Também é preciso pontuar que, na conjuntura de ataques e retrocessos pedagógicos, a luta

contra  a  perseguição  dos  órgãos  de  controle  é  central  nesse  momento.  Assim,  a  luta  pela

regulamentação das 30 horas para os TAE, pelo fim do ponto docente e o cumprimento ocioso de

horário e também contra o ponto eletrônico devem ser centrais no próximo período. O SINASEFE

deve produzir materiais com argumentação jurídica e pedagógica para desenvolver essa luta em

toda a sua base, e não deixar os institutos federais retrocederem em sua democracia interna.

A conjuntura que vivemos é,  sem dúvida,  dura,  mas é justamente nos momentos mais

desfavoráveis que os lutadores mostram seu valor. 

Fora Temer!

Nenhum direito a menos.

Assinam:  DAVID  LOBÃO  –  SINTEFPB,  FABIANO  GODINHO  FARIA  -  SINASEFE  IFRJ,  FABIANO  ROSA
MAGALHÃES - SINASEFE - NORTE DE MINAS, FRANCISCO DAS CHAGAS – SINTEFPB, GABRIEL ADOLFO
GARCIA -  SINASEFE  SÃO  VICENTE  DO  SUL,  GUARACI  CARDOSO  SOARES  -  SINASEFE  PARÁ,  JANAÍNA
VOLPATTO - SINASEFE SÃO VICENTE DO SUL, JOÃO CAMPINHO - SINASEFE SP, JOÃO ROCHA JÚNIOR -
SINASEFE TRIÂNGULO MINEIRO, JOSÉ DE ARAUJO PEREIRA – SINTEFPB, JOSE GRANGEIRO SOBRINHO –
SINTEFPB,  LEANDRO  DE  CASTRO  GUARNIERI  –  SINASEFE  MUZAMBINHO,  LISSANDRA  LUVISÃO
LAZZAROTTO – SINASEFE BENTO GONÇALVES, MÁRCIO MALTAROLLI – SINASEFE MUZAMBINHO, MARCOS
AURÉLIO QUINTANILHA – SINASEFE MACHADO, MARCOS HERNANDEZ – SINASEFE SÃO VICENTE DO SUL,
MARIA  CRISTINA SILVA  DOS  SANTOS  –  SINASEFE  NORTE  DE  MINAS,  MICILÂNDIA  PEREIRA  SOUSA  –
SESISIFPI,  SADY SALOMÃO – SINASEFE PARÁ, SAULO DANIELCAMPOS DE OLIVEIRA – SINASEFE IFBA,
SEBASTIÃO SARAIVA NETO – SINASEFE SÃO VICENTE DO SUL, SERGIO ROBERTO JORGE ALVES – SINASEFE
PALMAS,  RONALDO  NAZIAZENO  –  SINASEFE  IFBA,  THAIS  ARAÚJO  LOUZADA  –  SINASEFE  –  PALMAS,
VININIUS RETAMOSO MAYER – SINASEFE MANAUS, WELLINGTON JOSÉ CUSTÓDIO – SINASEFE UBERABA.
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TESE 005 – PLANO DE LUTAS

SINASEFE COMO INSTRUMENTO DE LUTA DOS EDUCADORES FEDERAIS E DA

CLASSE TRABALHADORA BRASILEIRA

Prezadas e Prezados colegas educadores da Educação Básica, Técnica e Tecnológica da Educação

Federal, os professores que assinam essa tese são militantes da tendência sindical  UNIDOS PRA

LUTAR que atua no interior  da CSP-Conlutas e  em diversas categorias  da classe trabalhadora

brasilera.  Somos defensores de um movimento sindical classista, autônomo, democrático e de

combate, e, acreditamos, que o nosso SINASEFE é uma importantíssima ferramenta em defesa da

educação pública, na promoção do avanço científico e tecnológico do país e na emancipação dos

trabalhadores brasileiros.

A AGONIA DO SISTEMA: NÃO PAGAREMOS PELA CRISE DO CAPITALISMO

1. Desde as Grandes Guerras industriais o sistema capitalista vive suas crises permanentes, exigindo

da classe trabalhadora e dos setores espoliados novos sacrifícios e práticas de consumo para se

reequilibrar.  O espectro  da  Revolução Socialista,  potencializada  com a  tomada do poder  pelos

Bolcheviques em 1917, impulsionou o movimento operário e abriu novos horizontes no século

passado, trazendo dialeticamente uma série de avanços de políticas de bem-estar-social que foram
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utilizadas pelas burguesias nacionais e por reformistas para conter a eclosão de novas experiências

socialistas no mundo. A tradição anti-revolucionária, anti-internacionalista e ditatorial do stalinismo

deteriorou  gradativamente  a  experiência  soviética  e  teve  suas  variantes  regionais,  retardando  a

dinâmica  do  motor  da  história  (a  luta  de  classes)  e  corrompendo,  destruindo  e  distorcendo

ferramentas organizativas dos trabalhadores, como também iludiu e desestruturou diversas gerações

de militantes comprometidas com a construção do socialismo.

2.  O fim da  URSS na  década  de  1990,  por  mais  que  tenha  apontado  o  fracasso  histórico  do

stalinismo e  de  suas  variantes  reformistas,  serviu  para  os  setores  dominantes  do  atual  sistema

propalarem um pretenso triunfo do capitalismo que garantirá sua hegemonia eterna. Porém, suas

crises cíclicas têm demonstrado a fragilidade do sistema e sua radicalidade/perversidade em manter-

se.  Guerras  pontuais  impulsionadas  pelas  principais  potências  para  promover  a  usurpação  de

riquezas dos povos e potencializar a indústria bélica; a criação dos grandes blocos econômicos,

acordos regionais e bilaterais; e, o endividamento público das nações periféricas, são mecanismos

clássicos utilizados nas últimas décadas para manter o poderio das principais potências do sistema.

3.  Todavia  as  clássicas  práticas  imperialistas  do  século  XX não  tem bastado  para  sustentar  o

sistema.  O  desmonte  das  máquinas  estatais  com  a  privatização  de  empresas  públicas  à

conglomerados econômicos; a entrega de serviços sociais essenciais de responsabilidade estatal a

iniciativa  privada  (como na  saúde  e  educação);  e  a  desregulação das  legislações  trabalhistas  e

previdenciárias  para  potencializar  os  lucros  das  empresas  e  bancos,  estão  entre  as  recém

empreitadas do grande capital. Por outro lado o consumo desenfreado dos novos produtos com suas

novas tecnologias, impulsionado através da intensa propaganda de massas e com o maniqueísmo da

oferta facilitada do crédito,  vem endividando a classe média e setores das camadas populares a

médio e a longo prazo, demonstrando a cada dia a insustentabilidade sócio ambiental do sistema.

4. A retirada de direitos históricos dos trabalhadores é um fenômeno internacional que se alinha a

constante concentração de renda nas mãos de poucos, em boa parte, a burguesia detém o apoio

crucial de partidos e líderes advindos dos meios operários e populares, que tornaram-se capatazes

ou sócios minoritários do sistema. A defesa da conciliação entre as classes e a pregação da ilusão da

melhora de vida por via da democracia liberal representativa, estão entre as farsas vendidas pelos

reformistas que tentam retardar a luta de classes e a falência plena do sistema.

5. Os altos índices de desemprego, empobrecimento, endividamento e de corrupção favorecem a

visibilidade e o (res)surgimento de partidos e movimentos reacionários e fascistas que pregam o

falso moralismo, o ultranacionalismo alinhado a xenofobia, dentre outras formas de preconceito. O

fracasso  dos  governos  de  conciliação  de  classes,  que  aplicaram  e  aprofundaram  o  receituário

neoliberal,  serve  para  a  direita  radical  propagandear  sua  plataforma  anti-social  e  criminalizar

conceitualmente o que seria o vago campo da esquerda. Todavia, tal situação, não aponta para uma
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onda  conservadora  dominante  que  destrói  plenamente  a  luta  promovida  pelos  trabalhadores  e

demais  movimentos  populares.  Não  existe  derrotismo.  Apesar  dos  ataques  dos  governos  e  do

crescimento da visibilidade da direita fascista, as lutas dos trabalhadores se intensificam nos quatro

canto dos mundo em parceria com setores marginalizados (imigrantes, mulheres, minorias étnicas,

GLBTS etc.) que não aceitam a espoliação do sistema. A agonia do capitalismo e suas novas formas

de explorar promovem uma crise social e ambiental, e, se o sistema resiste e cria novos mecanismo

é  porque  detém  o  apoio  de  setores  que  deviam  ser  os  coveiros  da  ordem,  como  disse  o

revolucionário Trotsky nas vésperas da Segunda Guerra, em seu Programa de Transição (1938), a

crise existente na humanidade é uma crise da direção reformista do movimento dos trabalhadores,

sendo que essa direção e sua orientação de conciliação entre as classes precisa ser derrotada para

derrotarmos o sistema e suas mazelas.

CONJUNTURA NACIONAL:  da  conciliação  de  classes  dos  governos  petistas  ao  governo

burguês de Temer

6. Após 13 anos dos governos de Lula e Dilma, o Brasil passa por uma crise econômica, social e

política.  Durante  as  gestões  petistas,  o  governo  se  equilibrou  entre  uma  política  econômica

conservadora  e  uma  política  social  baseada  no  “capitalismo  melhorado”,  como  se  isto  fosse

possível.  Sustentado por um grande líder de massas,  por poderosas organizações sociais e num

período de estabilidade econômica. O projeto petista de conciliação de classes causou uma sensação

de progresso e de melhoria nos níveis de qualidade de vida da população. Sempre é bom lembrar

que foi no início do governo Lula (2004) que foi aprovada uma Reforma da Previdência (com a

gerência  de  Henrique  Meireles),  que  quebrou  a  paridade  entre  servidores  públicos  da  ativa  e

aposentados.  Foi,  também  quando  se  aprovou  uma  nova  lei  de  falências,  a  legalização  dos

transgênicos, as Parcerias Público e Privada, o novo Código Florestal, a lei antiterrorismo etc.
7. No entanto, os efeitos da crise econômica mundial de 2008/2009 fez com que os governos Lula e

Dilma  aplicasse  o  plano  da  burguesia  que  é  o  ajuste  fiscal,  por  exemplo,  os  cortes  e

contingenciamentos dos recursos para a educação ganharam força a partir de 2012; 
8.  O resultado da política de ajuste fiscal, dos escândalos de corrupção e gastos superfaturados da

Copa, levou milhões de brasileiros às ruas em 2013, reivindicando serviços públicos de qualidade,

em especial a população trabalhadora, a juventude das periferias, carente de serviços públicos de

qualidade derrubando a popularidade dos governos petistas e colocando fim ao controle absoluto do

movimento de massas por parte do PT, colocando fim ao acordo que sustentava um governo de

conciliação, ou seja, o acordo da burguesia com o petismo era que o PT mantivesse o controle do

movimento de massas segurando a mobilização dos trabalhadores;
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9.    Após as eleições  de 2014, com o agravamento da crise  econômica (queda nos  preços  das

commodities e do petróleo, diminuição das exportações e a consequente desvalorização da moeda

nacional),  Dilma assume a  agenda neoliberal,  nomeando o homem-forte  do Bradesco,  Joaquim

Levy, para o Ministério da Fazenda, aprofundando o ajuste fiscal, com cortes no orçamento das

áreas  sociais,  retiradas  de  direitos,  tais  como mudanças  no  seguro-desemprego  e  pensões,  que

agudizou a crise econômica e social penalizando ainda mais o povo pobre. A proposição da PLC

257 encaminhada por Dilma é similar a Emenda Constitucional 95 aprovada por Temer;
10.    Por  outro  lado,  o  governo Dilma  continuou com as  privatizações/concessões  dos  portos,

aeroportos, rodovias, desoneração e isenção de impostos para as multinacionais garantindo o lucro

delas na medida em que o desemprego aumentava. Outro fator determinante, foram os escândalos

de corrupção divulgados pela operação lava-jato que escancarou as relações espúrias do petismo

com outros partidos e empresários brasileiros que derrubou a popularidade de Dilma. Com a perda

de apoio  e  o  fim das  ilusões  no  projeto  de  conciliação  de classes,  a  burguesia  e  o  Congresso

corrupto encontraram terreno fértil para tirar a petista do poder e substituí-la pelo seu vice da chapa;
11.   Um  Congresso  Nacional  de  maioria  corrupta  fez  o  processo  para  retirar  do  poder  uma

presidente incompetente, para aplicar na velocidade que o capital desejava, as medidas de ajuste

fiscal que retiram direitos da classe trabalhadora e do povo pobre e garante a lucratividade dos

banqueiros e dos capitalistas.

Governo temer e a continuidade da crise 

12. No Governo Temer, o poder legislativo, judiciário e a patronal da indústria, do setor financeiro,

de serviços e do agronegócio, estão todos juntos na aplicação do ajuste fiscal, como mecanismo de

superar a brutal crise econômica em que o país está mergulhado. Na economia ocorre recessão, 13

milhões de desempregados, cortes nos gastos sociais etc.. E avançam os ataques sobre os direitos

dos trabalhadores. As terceirizações e a reforma trabalhista já foram aprovadas, representando um

enorme retrocesso social no país. O governo, apesar de envolvido diretamente nos esquemas de

corrupção e sem nenhum apoio popular, segue governando e atacando os direitos dos trabalhadores;
13.  A população assiste estarrecida aos seguidos episódios de uma triste história de roubalheiras e

corrupção. Estes escândalos mostram que todos os grandes partidos se locupletaram com os desvios

de bilhões de recursos públicos: PT, PMDB, PSDB, PP, DEM e tantos outros participaram dos

“esquemas” com empreiteiras, JBS, Petrobrás e outras empresas;
14.   As mazelas do povo é totalmente ignorada pelos governos. Falta atendimento digno na saúde,

baixos salários, educação sucateada, nenhuma perspectiva de futuro para a juventude trabalhadora.

Esse cenário se agrava com o desemprego, a falta de moradia e o aumento da miséria;

15.   O  plano de ajuste de Temer, governadores e prefeitos pode ser traduzido em uma política

sistemática de atacar direitos e conquistas dos trabalhadores e do povo pobre brasileiro, o centro do
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Governo Temer é atacar conquistas históricas dos trabalhadores brasileiros e acenar para a burguesia

internacional que o país é um lugar seguro para se retomar os investimentos e de que o governo tem

base política suficiente no congresso nacional para aprovar todas as medidas de austeridade fiscal

exigidas pelo FMI, Banco Mundial e pelas grandes empresas corporativas;
16.   No entanto, Temer tem atacado direitos da classe a conta-gotas, tentando aprovar no Congresso

medidas como o PLP 257/2016 que congela salários e investimentos do setor público, aprovou o

congelamento dos investimentos federais por 20 anos para fazer mais superávit primário, baixou a

portaria  número  5  que  retorna  servidores  anistiados  estatutários  para  o  regime  celetista  e  está

consolidando a Reforma do Ensino Médio que vai deteriorar ainda mais a educação pública em

benefício dos barões do ensino privado;
17.    O  Governo  Temer  atendeu  demandas  de  setores  da  burguesia  e  conseguiu  aprovar  no

Congresso um conjunto de ataques aos trabalhadores depois da liberação de bilhões de reais em

emendas  parlamentares  e  o  loteamento  de  cargos  comissionados  nos  Ministérios  e  estatais.

Aumentou o preço dos combustíveis, as tarifas de água e luz, o preço do gás, e, reduziu ainda mais

o poder de compra dos brasileiros através de uma pesada carga tributária;
18.   O congelamento por 20 anos, dos investimentos públicos, afeta principalmente a saúde e a

educação,  mas  também  programas  habitacionais,  o  saneamento  básico,  a  segurança  pública,

desestruturando a vida de milhões. Isso em um momento de enorme recessão. Mas, como se isso

não bastasse, aprofundando a crise social, Deputados e Senadores deram carta branca ao governo

para retirar mais recursos das áreas sociais, através da desvinculação de 30% das receitas da União

(DRU) até  2023, penalizando a maioria da população que necessita  dos serviços públicos e  da

Previdência Social;
19.   O déficit nas contas públicas é resultado de anos de isenção de impostos para a burguesia.

Temer, por exemplo, editou a MP 795/2017 que ficou conhecida como “MP do Trilhão” porque a

MP deixa de arrecadar mais de 1 trilhão de reais do setor petroleiro em 20 anos, além de fazer o

REFIS aos  moldes  dos  devedores,  Temer  também não  cobra  o  dinheiro  das  grandes  empresas

devedoras da Previdência Social;
20.   Diante dos ataques do governo e da patronal, o povo tem resistido. Em 2017, o ano foi de

muita intensidade política e mobilizações gigantescas da classe trabalhadora. Tivemos um massivo

8 de março, o 30 de marco com a maior Greve Geral da história do país, o dia 28 de abril e o

“Ocupa Brasília”, além de diversas greves radicalizadas nos estados e municípios;
21.   Em que pese os ataques contra os trabalhadores e a continuidade da crise econômica, política e

social, há uma polarização da luta de classes e os governos e gerentes do capital têm encontrado

dificuldades para levar a cabo os planos dos países imperialistas de poder absoluto sobre o planeta.

Um exemplo é que Temer não conseguiu aprovar a Reforma da Previdência devido ao peso do

movimento de massas;
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22.   Contudo, a crise histórica da direção dos trabalhadores não está resolvida, nem política e muito

menos sindical. As direções burocratizadas, encasteladas nos grandes aparatos, apesar de muitas

vezes  serem  atropeladas  pelas  bases  das  categorias,  ainda  seguem  tendo  força  para  conter  o

movimento e defender projetos de conciliação de classes;

23.    Apesar  do  esforço  da  CSP-CONLUTAS e  de  alguns  outros  setores  combativos,  não  foi

suficiente  desbloquear  o  peso  das  superestruturas  da  burocracia  sindical  e  popular  sobre  o

movimento de massas. Temos que estar cientes de que a classe trabalhadora brasileira ainda está

num processo de reorganização e,  neste  contexto,  seguimos batalhando por superar  as  direções

sindicais burocráticas e vacilantes. 
24.   Temer ainda governa porque a direção majoritária dos movimentos de massas, em vez de

colocar o povo na rua, como nas jornadas de luta de março/abril/maio de 2017, quando quase se

derrubou  o  governo,  tenta  canalizar  tudo  para  o  processo  eleitoral  deste  ano,  perdendo  a

oportunidade de derrubar Temer no auge da crise deflagrada pela delação da JBS;
25.  Por outro lado, as direções pelegas fazem negociatas com o governo por novas formas de

arrecadação  financeira  em  substituição  ao  imposto  sindical  e  por  cargos  na  máquina  pública,

desmobilizando as greves gerais de junho e novembro, possibilitando o governo aprovar a reforma

trabalhista sem que tivesse o mínimo de resistência da classe trabalhadora.

PLANO DAS LUTAS E AÇÕES GLOBAIS:

-  Garantir  o  SINASEFE  Nacional  como  um  sindicato  classista,  combativo,  democrático  e

independente dos governos e dos reitores (CONIF);

- O SINASEFE Nacional não deve ser difusor da tese derrotista da “onda conservadora”, mas um

sindicato que impulsione a luta dos trabalhadores da educação contra o ajuste fiscal, os desmontes

dos serviços públicos e, em especial, da educação. Não devemos recuar de forma alguma nas nossas

campanhas e pautas globais, como a defesa da Auditória da Dívida Pública, a defesa dos 10% do

PIB para educação pública e a revogação da Emenda Constitucional nº 95 do congelamento de

gastos;

- Devido nossa condição majoritária de educadores da educação profissional e formarmos os futuros

trabalhadores do país, o SINASEFE Nacional deve denunciar permanente o desemprego, a inflação,

o aumento do custo de vida, a desregulamentação da legislação trabalhista,  a terceirização e as

proposições de destruição da Previdência Social pública;

-  Para  além de  defender  a  Rede  Federal  Profissional,  o  SINASEFE Nacional  deve  reivindicar

investimentos e nossa soberania nacional científica e tecnológica, a serviço dos trabalhadores e do

povo pobre na solução das mazelas sociais;
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- A direção do SINASEFE Nacional deve acompanhar e contribuir na reorganização das Seções

Sindicais  que  sofrem  lapsos  de  direção,  como  também  deve  mobilizar  permanentemente  a

organização de novas Seções Sindicais nas localidades onde não possuem nenhuma organização;

- O SINASEFE Nacional deve manter relações fraternais e organizativas com os demais sindicatos

combativos da educação federal (ANDES-SN e FASUBRA) e o FONASEFE, como também deve

estimular suas Seções a construírem a unidade nas lutas contra o ajuste fiscal,  o desmonte dos

serviços  públicos  e  da  perda  dos  direitos  históricos,  com  educadores  das  redes  municipais  e

estaduais, demais servidores públicos (estaduais e municipais) e trabalhadores da iniciativa privada;

- Nossa filiação e atuação na CSP-CONLUTAS não deve ser coadjuvante, a direção do SINASEFE

Nacional  deve  estimular  as  Seções  Sindicais  a  atuarem  na  construção  e/ou  consolidação  das

Secretarias Estaduais e Regionais da central, impulsionando o sindicalismo classista e combativo

pelo país;

-  O  SINASEFE  Nacional,  em  conjunto  com  suas  Seções,  deve  apoiar  permanentemente  a

organização do movimento estudantil e seus coletivos na rede profissional de educação, seja estes

estudantes secundaristas, da EJA, da graduação, da pós-graduação etc.

PLANOS DAS LUTAS E AÇÕES ESPECÍFICAS:

-  A direção  do  SINASEFE  Nacional  deve  impulsionar  e  contribuir  na  qualidade  política  dos

Encontro  Regionais  em parceria  com suas  Seções,  no  intuito  de  fortalecer  as  próprias  Seções,

formar politicamente novos dirigentes sindicais e impulsionar reivindicações locais e calendários de

mobilização;

- A direção do SINASEFE Nacional deve impulsionar campanhas nacionais (com cartazes e demais

materiais impressos e virtuais) contra a “onda” maléfica do controle laboral do ponto eletrônico e a

nefasta Portaria 17/2016 que regulamenta as atividades docentes;

- A direção do SINASEFE Nacional deve manter e intensificar as mobilizações pela racionalização

dos cargos do PCCTAE, contra a reestruturação dos cargos administrativos num “carreirão” que

rebaixa  salários  e  dificulta  a  progressão,  como  também a  batalha  pela  revogação  do  Decreto

Presidencial nº 9.262/2018 que extingue 61 mil cargos federais, inclusive cargos ligados a educação

federal;

- A direção do SINASEFE Nacional, juntamente com suas Seções devem ser as principais porta-

vozes  pela  gestão  democrática  na  rede  federal  profissional,  combatendo  a  política  cultural  das

barganhas  e  dos  conchavos  com as  CD’s  e  FG’s,  as  remoções  e  redistribuições;  reivindicando

perante o CONIF e reitorias nosso direito de assento nos Conselhos Superior das instituições; e,

combatendo permanentemente o pernicioso Assédio Moral.

CADERNO DE TESES DO 32º CONSINASEFE  - página- 103



Assinam: Lucas Barbosa de Melo, professor do Instituto Federal de Brasília (Seção IFB); Ma-

theus de Mesquita e Pontes, professor do Instituto Federal de Mato Grosso (Seção IFMT Cáce-

res).

TESE 006 – PLANO DE LUTAS

FIRMES NA LUTA! TESE - PLANO DE LUTA

É a véspera da batalha.
É a preparação de nossos quadros.

É o estudo do plano de luta.
É o dia antes da queda

De nossos inimigos.

Bertolt Brecht

1. CONTEXTO DO CENÁRIO DE NOSSAS LUTAS

A principal propaganda dos patrões, do governo e dos meios de comunicação para a reforma

trabalhista  era  o  combate  ao  desemprego  e  ao  trabalho  informal.  Contudo,  os  dados  oficiais

mostram que tanto o desemprego como as contratações informais se mantêm. Em vários setores, o

Capital coloca sua reforma trabalhista em movimento e mostra seu objetivo: diminuir salários e

direitos, piorar as condições de trabalho e continuar com as demissões. São medidas adotadas para

sair da crise e, como sempre, o peso incomensurável cai sobre a vida dos trabalhadores.

Nos institutos federais, já é possível encontrar os efeitos da reforma trabalhista de forma

direta, haja vista as demissões de terceirizados, que tem ocorrido com muita frequência em vários

campi, e o decreto 9262/ 2017, que extingue cargos e impossibilita a contratação de professores e

TAE’s por meio de concurso público.                
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Além dos aspectos econômicos e políticos/pedagógicos, não podemos desconsiderar que a

dominação burguesa se completa com a dominação ideológica. Com a reforma trabalhista, que se

completa para os trabalhadores do Estado com a emenda constitucional 95, de congelamento dos

gastos públicos por 20 anos, assim como ocorre em todos os ramos de trabalho, nossas condições de

trabalho têm piorado e muito. Somando-se, nós, trabalhadores dos institutos federais, sofremos as

consequências das opressões em suas mais diversas formas de manifestação, que tem como plano de

fundo  o  assédio  moral  institucional  para  nos  coagir  ao  silêncio,  ao  apassivamento  e  atacar,

inclusive, nossas subjetividades, levando muitos de nós ao adoecimento e morte. 

Além disso, os aspectos basilares da reforma trabalhista provocam  em  seu  bojo  um dos

piores ataques que passamos enquanto classe e já com desdobramentos entre os trabalhadores do

Estado,  especialmente  nas  empresas  públicas  bancárias,  correios  etc.  Nos  institutos  federais,  o

decreto que extingue cargos já expressa o início trágico desses  desdobramentos graves.

Num contexto como esse, éinadmissível que, no SINASEFE,  o  plano  de  lutas

tenha ficado para  ser  aprovado no final  de  abril.  Mesmo depois  de um dia  e  meio  discutindo

estratégia de lutas para esse ciclo, num seminário específico para isso, nada foi encaminhado na

153ª plena que, sendo marcada para fevereiro, já mostrava um atraso frente às ações do governo. O

que explica isso são as prioridades que várias correntes que compõe o SINASEFE elencaram para o

ano, sintetizadas em dois eventos: as eleições do sindicato e as eleições gerais. É preciso alterar

esses rumos.

Para isso, iniciemos com uma análise de nossos instrumentos de luta. As contradições das

greves gerais, que foram focadas como única forma de enfrentamento, e que ocorreram com acordo

com patrões para compensação das horas em sábados e feriados. Isso se tornou a própria estratégia

dos trabalhadores com um fim em si  mesma. Transformou-se em uma ação performática e não

combativa.  Não foi  organizada como parte  de uma estratégia  mais  ampla e foi  colocada como

obstáculo a outras formas de luta. Num contexto de verdadeiras greves gerais, essas formas são

ferramentas  complementares  e  não  excludentes,  como,  por  exemplo,  a  greve  por  tempo

indeterminado. 

Se não bastasse tamanho equívoco,  completa a  ação reformista  combatendo a greve por

tempo  indeterminado  com  o  discurso  moralista  de  que  as  bases  não  estão  mobilizadas.  É

necessário,  Inclusive, combater o discurso falacioso e moralista de que “as bases não estão

mobilizadas”.  E  elas  se  mobilizariam  da  noite  para  o  dia?  Não. É  necessário  construir  a

mobilização para construir  a greve e  não perder-se em um argumento circular que pressupõe a

mobilização da categoria pela bases para mobilizar a categoria pelas bases.   

É preferível e necessário gastar nossas energias mais nessas intensificações do que na luta

focada somente em ações pontuais. Para relembrar, a greve geral de abril foi voo de galinha, raso e
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de curto  alcance.  Centrais  pelegas  fizeram uma ação pontual  e  ainda  com banco de horas  em

diferentes categorias. Dessa forma, para os trabalhadores, a greve foi um castigo, um combinado de

direção sindical e patrões que lhes tirou sem escolha um feriado ou um sábado de descanso. A greve

geral do dia 5 de dezembro foi desmarcada da mesma forma que foi marcada pela cúpula, sem

envolvimento ou ampla participação dos sindicatos, desmobilizando ainda mais um movimento que

já estava sem forças. Em momentos como esse, o blefe da greve geral é um afago para a alma do

capital que, sensibilizado, agradece.

Nossa tarefa é atuar em nossa luta no cotidiano da classe e criticar o que grande parte das

organizações tem apontado como ação prioritária: a grande maioria das organizações  que  se

colocam como representantes de  classe  trabalhadora  estão  buscando  novas  formas  de

financiamento para bancar a burocracia sindical ou estão empenhadas na defesa de Lula,  ou na

tentativa desesperada de emplacar novos nomes para tentar crescer com o desgaste do PT, mas

apontando  a  mesma  política  que  este:  Colocar  todo  peso  e  mobilização  da  militância  para  as

eleições e, assim, apontá-la como perspectiva para os trabalhadores.                        

Portanto, ampliar os espaços de reunião com os trabalhadores, para além das assembleias e

plenárias, é ação fundamental para destrinchar o que significa o pacote de reformas imposto pela

burguesia e seu governo, como o que está colocado nas eleições de 2018. O momento é de paciência

ativa com nossa classe, escutar, conversar, se empenhar em trazer a classe nos locais onde estamos e

aonde estamos por chegar, para a compreensão da realidade, passo necessário para potencializar a

luta.  

2. É GRAVE, É GREVE!     

Os constantes ataques que temos sofrido nos últimos meses têm colocado como necessidade

a nossa organização para a luta. Ir para além da Greve Geral, mas não desconsiderá-la, ao contrário,

é preciso investir para fazermos a necessária greve geral.  Romper com esse formato de Greve Geral

performática e pontual e avançar para a construção da greve por tempo indeterminado de nossa

categoria. 

Não podemos nos deixar levar pela vitória pontual que foi a retirada de pauta da reforma da

previdência. Ainda há muito a ser feito: 

1) É preciso ter claro que a reforma trabalhista nos ataca diretamente, pois o discurso de que precisa

cortar gastos no Estado é para justificar a contratação de trabalhadores precarizados; 

2)  A emenda  constitucional  95,  seguindo  seu  curso,  levará  à  impossibilidade  de  garantia  da

prestação de serviços públicos; 

3) A reforma do Ensino Médio é um ataque frontal aos poucos avanços que tivemos na Educação; 
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4) E agora, mais recentemente, há um novo fato: um decreto presidencial 9262/2018 que inviabiliza

contratações e extingue carreiras, o que penaliza sobretudo os TAE´s, com a velha tática de dividir

para dominar. Em outras palavras, já aponta para onde caminhará a precarização também entre os

docentes;     

5)  Como  desdobramento  de  todos  esses  ataques,  têm  se  intensificado  os  casos  de  assédio

institucional, como pode ser visto na cobrança de ponto eletrônico enfrentada por diversos campi

recentemente, além de muitas demandas específicas contra perseguições aos trabalhadores. 

Com isso, reafirmamos que é necessária a CONSTRUÇÃO DE UMA GREVE por tempo

indeterminado para enfrentar esses ataques. Precisamos reivindicar investimentos, concurso público

e a revogação dessas medidas.  Precisamos barrar os vários casos de assédio,  enfrentar a lógica

patronal de direção dos IFs. Temos clareza de que não é um movimento fácil a ser feito, mas que,

por ser necessário, precisa ser CONSTRUÍDO por nós trabalhadores. Negar a necessidade de uma

greve é negar todos os ataques que estamos sofrendo enquanto categoria. Afirmar que a mobilização

da greve de categoria desmobiliza os movimentos gerais é uma falácia. 

Entre os vários ataques que temos sofrido como classe, nós, trabalhadores da rede federal,

temos sido impactados de forma direta em todos. Fazer essa construção pela Base, não exclui e

muito menos enfraquece as mobilizações nacionais nos chamados de greve geral, ainda que cientes

das  contradições  e  debilidades  que  esses  movimentos  assumiram.  Tudo  isso  não  inviabiliza  a

construção  da  greve  de  federais,  apontada  no  FONASEFE,  mesmo  considerando  que  esse

apontamento  foi  feito  de  maneira  muito  tímida,  longe  da  intensidade  que  precisamos  para  o

enfrentamento. 

Precisamos dar a nossa resposta. E isso não significa se isolar dos demais movimentos. Mas

sim, construir uma greve que dialogue e sirva de base para as mobilizações em conjunto. E qual o

nosso papel diante dessa temerária constatação?           

1. ENCAMINHAMENTOS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

1. Fortalecer e radicalizar a luta pelos direitos trabalhistas e reverter a emenda constitucional 95;

2. Desmascarar o sistema S lutando pelo fim da parceria público-privada; pelo fim do médio etec,

pela não aplicação da reforma do ensino médio na rede federal e medidas que aproximam a rede

federal do sistema S;

3. Apoiar os movimentos sociais combativos e denunciar a farsa eleitoral, com ou sem Lula e não

cair no conto do Mais do Mesmo. Só a luta muda a vida e tirar o foco do combate para centrar as

energias nas eleições é incorrer no mesmo erro;
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4. Reverter os ataques da reforma curricular;     

5.  Primar pela  organização por  local  de trabalho e  de estudos com ações  em conjunto com os

trabalhadores Terceirizados e núcleos de atuação com os trabalhadores em formação (estudantes);    

6. Organizar núcleos de combate às opressões;    

7. Construir atos unitários com outras Organizações em que a pauta seja a luta contra as reformas; 

8.  Produzir vídeos, elaborar cartilhas e materiais de informações didáticas sobre  a série  de ataques

que os trabalhadores federais têm sofrido e utilizar outras ferramentas de diálogo, como a militância

cultural;

9. Realizar atividades de formação política nas seções sindicais;

10.  Realizar  atividades  e  encontros  regionais/estaduais  do  Sinasefe  para  articular  as  ações  das

diferentes seções sindicais; 

A unidade na ação, tema de vários debates no SINASEFE, precisa sair  da teoria para a

prática. A luta prática em torno das pautas concretas da nossa categoria poderia ser um bom ponto

para a realização dessa unidade.  Nessas pautas,  não querer construir  a luta contra os ataques a

nossos direitos, demonstra quem quer de fato ter unidade na ação e quem usa o discurso só como

retórica. No passo de quem não se curvou para o Capital, vamos juntos e firmes avançar nas tarefas

que são fundamentais para potencializar a luta de nossa classe.

Assinam:

Alessander Pery Lopes Thomaz - seção IFMG, Alane Karine Dantas Pereira - seção IFPE, An-

dré Ricardo Oliveira - seção Videira SC, Antônio Carlos Copque Filho - Sinasefe IFBA, Camila 

Marques - Sinasefe Águas Lindas, Daniel da Mota Neri - Seção IFMG, Debora Lima Siqueira - 

SINASEFE SERGIPE, Dominique Calixto Martins - Seção Rio do Sul, Ed Fábio Silva Agapito -

Sinasefe Catu, Eduardo Santos - Sinasefe Águas Lindas, Elaise Donini Duarte - Seção IFMT, 

Felipe Oliveira Silva - Assines Sindicato, Emerson Zambrano Lara - IFAC , Fernanda Fernan-

des de Souza - Seção Concórdia, Francilon Lima Simões - seção Sinasefe IFSUL, Jane Valter - 

seção Videira, Jelder Pompeo de Cerqueira - SINASEFE IFMT, Karina Oliveira Brito - seção 

IFMT Cáceres, Marco Vezzani - Seção Rio do Sul, Maria Oseia Bier - seção  IFMT, Paula Civie-

ro -  Seção  Rio do Sul, Ricardo Velho  - seção Rio do Sul, Saulo Daniel Campos - SINASEFE-

IFBA, Thiago Anunciação Rezende - Sinasefe Águas Lindas, Wagner Ayrão de Castro - Seção 

Formosa, Zaira Moutinho - Seção a IFMT.
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TESE 007 – PLANO DE LUTAS

SÓ A LUTA MUDA À VIDA: AS TAREFAS DO SINASEFE PARA 2018
Fórum Classista.

INTRODUÇÃO

Nesta tese, defendemos um plano de lutas para o Sinasefe, apontando as principais tarefas para

2018. Inicialmente, contextualizamos e problematizamos alguns elementos da realidade, os quais

fundamentam este plano. Assim, após a contextualização, apresentam-se três eixos de pautas de

reivindicação e um eixo operacional para levar o Sinasefe às lutas.   

Os 4 eixos desta tese são: 

 1. Defesa do serviço público, gratuito e qualidade;

 2. Lutar por uma Educação e a rede EBTT pública e de qualidade;

 3. Carreira; 

 4. Calendário e Organização.

CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO

A economia  mundial  vive  uma  crise  que  não  se  fecha,  apesar  de  apresentar  uma  minúscula

recuperação, fruto da aplicação dos ajustes fiscais contra trabalhadores e trabalhadoras, e no Brasil

isso não é diferente. A crise deve ser lida e compreendida como mais precarização da vida da classe

trabalhadora,  subemprego  e  mais  de  15  milhões  de  desempregados,  garantindo  mais  lucro  aos

patrões. 

Mesmo que digamos que é uma leve recuperação da economia essa não é capaz de recompor os

lucros  do  capital,  sobretudo,  o  financeiro.  O qual  necessita  atacar  ainda  mais  os  direitos  e  as

conquistas da classe trabalhadora.

Assim, os ataques aos nossos direitos estão colocados na ordem do dia, em que pese, no momento,

termos uma vitória  contra  o governo Temer e  seus  aliados,  que é  a não aprovação da reforma

previdência,  anunciada  como  projeto  estratégico  da  burguesia,  que  pretendia  votá-la  em

março/2017.  A nossa luta,  a  luta  da classe trabalhadora impediu a  votação desta  reforma.  Mas

devemos ficar vigilantes, pois a qualquer momento poderá ser colocada em pauta novamente no

Congresso Nacional.
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A não  aplicação  dessa  reforma,  reiteramos  é  uma vitória,  mas  leva  o  governo  e  o  Congresso

Nacional, que atuam como gerentes dos negócios da burguesia, a aplicarem novos ataques à classe

trabalhadora tendo como alvo estratégico os serviços e servidores públicos e por consequência a

população que necessita de serviços públicos de qualidade. Inclusive, para isso, fazendo uso de

propagandas mentirosas afirmando que servidor público é privilegiado. 

Essa vitória abriu uma tarefa maior e mais complexa às entidades sindicais que atuam no serviço

público como Sinasefe, pois, momentaneamente, o elemento unificador geral da classe não está

colocado – a reforma da previdência, mas os ataques aos serviços públicos sim. Por isso, a nossa

luta deve ter como centro a defesa dos serviços públicos, pela suspensão do pagamento e auditoria

da dívida pública, revogação da Emenda Constitucional nº 95 (Teto dos gastos), tais lutas devem ser

combinadas com as lutas imediatas de nossa categoria (docentes e TAE’s) e a partir delas. Assim, a

nossa unidade, a unidade de SPF’s e da classe trabalhadora é fundamental, pois essas pautas são de

nossa classe, por mais que sejam difusas. 

Enfrentamos uma série de problemas no cotidiano dos Institutos Federais e demais instituições da

rede federal de EBTT, há desigualdades de uma para outra que são consequências diretas dos ajustes

fiscais aplicados pelos sucessivos governos (Dilma, Temer). Corte de verbas, aplicação de ponto

eletrônico para TAE’s e docentes, não aplicação de carga horária máxima de 30 horas aos TAE’s,

ora ampliação da terceirização, ora demissão de terceirizados, ataques às carreiras, dificultando o

acesso às progressões, Retribuição por Titulação e RSC, seja aos aposentados ou os de exercícios

anteriores, pouca liberdade democrática e gestão autoritárias e truculentas, especialmente com o

movimento sindical. 

O ajuste fiscal nos leva a estes e tantos outros problemas no funcionamento das nossas instituições,

que constituem ataques às nossas condições de trabalho e vida. Precisamos enfrentá-los, ao passo

que  compreendemos  que  a  dívida  pública,  um esquema  fraudulento  de  rapinagem de  dinheiro

público,  é  a  justificativa  para  uma  série  de  ataques  à  classe  trabalhadora.  Por  isso,  devemos

desenvolver  uma forte  campanha para  suspender  seu  pagamento  e  auditá-la  como determina  a

Constituição.

O  orçamento  federal  de  20179 foi  executado  nas  seguintes  proporções:  39,7%  para  juros  e

amortizações  da dívida pública,  Previdência Social  25,66%, 4,14% à Saúde,  4,1% à Educação,

0,29% à Ciência e Tecnologia, 0,04% à Cultura. Esses são apenas alguns gastos federais, próximos

de zero. Deixando nítido que a prioridade é a drenagem de recursos públicos, por um esquema

fraudulento, provocando uma escassez de dinheiro à saúde, educação e a tantas áreas sociais.

9Fonte: www.auditoriacidada.org.br 
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A PEC 241/2016, na Câmara dos Deputados ou PEC 55/2016, no Senado Federal, após aprovada,

virou Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos em áreas sociais por 20 anos, teve

como justificativa central o fato de que a dívida pública [...] “passou de 51,7% do PIB, em 2013,

para 67,5% do PIB em abril de 2016 e as projeções indicam que, se nada for feito para conter essa

espiral, o patamar de 80% do PIB será ultrapassado nos próximos anos”10.  

Nas palavras do Banco Mundial11, orientador de elaboração de políticas públicas no Brasil e do

Governo Temer, houve [...] “um aumento da dívida pública de 51,5% do PIB em 2012 para mais de

73% do PIB em 2017. O ajuste fiscal necessário para estabilizar a dívida pública no médio prazo é

grande  –  cerca  de  5%  do  PIB  no  resultado  primário.”  Esse  ajuste  de  5%  do  PIB  para  ser

desenvolvido em cerca de 10 anos, é para retirar dinheiro das áreas sociais, retirando cerca de duas

dezenas de direitos da classe trabalhadora para continuar pagando a dívida pública, fielmente, como

já  dissemos  e  reiteramos,  um  esquema  fraudulento  –  que  ajuda  a  sustentar  os  privilégios  de

banqueiros e empresários.

Dentre vários, alguns exemplos de como se pode ‘economizar’ 5% do PIB, retirando direitos em 10

anos da classe trabalhadora, nas projeções do Banco Mundial. A EC nº 95 deve economizar 0,6% do

PIB, a reforma da previdência (287/2017), caso aprovada na prática colocaria fim à aposentadoria,

iria ‘economizar’ 1,8% do PIB. Diminuição pela metade do prêmio salarial dos servidores públicos

federais (isso são as gratificações produtivistas, podendo entender também na lógica do governo

como o nossas progressões, Incentivo à Qualificação e a Retribuição por Titulação), economizaria

0,9% do PIB. Combinado a isso, o governo deve apresentar uma reestruturação das carreiras do

SPF’s reduzindo drasticamente a massa salarial. Por fim, encerrando os exemplos de ataques que o

Banco Mundial orienta, as Universidades Públicas que recebem investimento de apenas 0,7% do

PIB, devem ter reduzido esse investimento para 0,2% do PIB, para isso deve-se introduzir cobrança

de mensalidades nas instituições de ensino superiores públicas, através do Prouni e Fies.

Assim, pode-se observar que a orientação do governo para pagar a dívida pública é retirar vários

direitos da classe trabalhadora, precarizando ainda mais as relações de trabalho. Vale lembrar que

um dia de pagamento da dívida pública no ano, é suficiente para conceder um reajuste salarial a

todas as categorias dos SPF’s.

Aliado as esses ataques, destaca-se ainda a Reforma do Ensino Médio, que feita por uma Medida

Provisória,  inseriu uma série de elementos de reforma trabalhista na Educação Básica,  seja por

retirar Artes, Ciências Sociais, Educação Física e Filosofia a obrigatoriedade do Ensino Médio não

10Justificativa para PEC 241/2016, nas palavras do Ministro da Fazenda, Henrique de Campos Meirelles e do Ministro
do Planejamento Dyogo Henrique de Oliveira. 
11Um Ajuste Justo: Análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil. Banco Mundial. Nov/2017.
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realizando concurso público para docentes dessas disciplinas e ainda permitindo a expansão do

Sistema “S”, ao passo que objetiva retirar disciplinas de formação crítica dos estudantes, assim

apoiando o movimento que visa instituir mordaça aos docentes.   

É possível derrotar todos estes ataques, para tanto, é necessário a unidade da classe trabalhadora

com projeto de luta  nítido que envolva as entidades sindicais,  centrais,  movimento estudantil  e

popular,  e  o  conjunto da classe trabalhadora  desenvolvendo lutas  independente  dos  governos e

patrões. Essa unidade para lutar deve acontecer, sobretudo na base das entidades, exigindo que as

direções das centrais que a façam em defesa dos direitos da classe trabalhadora.

Assim, é tarefa nossa dar a batalha pela realização das lutas, desmascarando as direções que traem o

movimento, algo feito pela CUT, CTB e Força Sindical, que desmontaram duas greves gerais em

2017, ajudando Temer a atacar a classe trabalhadora aplicando a reforma da trabalhista.  

Enfim,  é  possível  derrotar  estes  ataques  e  termos  muitas  vitórias,  para  isso  é  necessário  um

programa que unifique a classe trabalhadora contra os ataques do capital e uma transição rumo à

construção de uma nova sociedade sem exploração e opressões. Só a luta muda a vida, portanto,

devemos apostar centralmente na ação direta: nas mobilizações, atos de rua, protestos, ocupações e

greves,  podendo  combinar  com  outras  táticas  que  devem  estar  a  serviço  do  levante  dos

trabalhadores e trabalhadoras. Para tanto apresentamos este plano de lutas.

Resolve-se como eixos centrais a Luta do Sinasefe e organização de nossa categoria para 2018:

1. Incorporar as deliberações da campanha Salarial já desenvolvida pelo Fonasefe e Fonacate

realizadas nos dias 3 e 4 de fevereiro, intensificando nas bases do Sinasefe luta pela defesa

do  Serviço  Público  (http://www.sinasefe.org.br/v3/index.php?

option=com_content&view=article&id=2072:2018-02-21-21-44-26&catid=1:latest-

news&Itemid=75). Assim, desenvolvê-la com o foco na luta em defesa do serviço público,

gratuito e de qualidade contra a reforma da previdência e pela revogação da EC nº 95.

2 - Lutar pela defesa do serviço público, gratuito e de qualidade. Compreendemos que é necessário:

2.1 - Suspender o pagamento e realizar a auditoria da Dívida Pública;

2.2 – Defender o Serviço Público – com eixo na revogação da EC 95º;

2.3 - Desenvolver uma campanha nacional pela revogação EC 95º - Referendo Revogatório;

2.4 – Lutar pela revogação da lei que estabelece a Desvinculação da Receita da União (DRU);

2.5 – Exigir a revogação da Reforma do Ensino Médio; 
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2.5  –  Lutar  pelo  fim  da  anistia  aos  bancos  e  conglomerados  empresariais  que  não  pagam  a

previdência pública;

3 -Lutar por uma Educação e a rede EBTT pública e de qualidade

3.1 – Defender o Ensino Público gratuito de qualidade;

3.2 – Lutar por uma escola sem Mordaça contra os projetos de leis “Escola sem Partido”;

3.3  –  Garantir  a  autonomia  do  trabalho  docente  e  liberdade  de  cátedra:  por  uma  escola  de

pensamento crítico a serviço da classe trabalhadora;

3.4 – Exigir Verba Pública só para educação pública;

3.5  –  Reafirmar  que  Educação  não  é  mercadoria:  Não ao  Prouni  e  Fies,  educação  pública  de

qualidade para todos;

3.6 – Lutar pela efetiva Democratização da Rede EBTT;

3.7  –  Primar  por  uma gestão  democrática,  participativa,  inclusiva  e  transparente  nos  Institutos

Federais;

3.8 – Exigir a instituição dos conselhos escolares por campi.

4 - Carreira

4.1-  Encaminhar  as  resoluções  do  Seminário  de  carreira  realizado  em de  1  a  3  novembro,  e

aprovados na plenária 152ª. Destacando:

4.2 – Defender a Carreira única para a educação federal.

4.3  -  Orientar  às  bases  as  discutirem  a  carreira  única  a  partir  da  minuta

(http://www.sinasefe.org.br/v3/index.php?

option=com_docman&task=cat_view&gid=71&Itemid=57) 

4.4 – Exigir liberação para capacitação e qualificação a qualquer tempo;

4.5 – Lutar pela RSC para TAES e aposentados. 

4.6 – Exigir a implementação da racionalização do PCCTAE (Step de 5%, etc);

4.7 – Defender a Regulamentação da jornada de trabalho para os TAES nas IFES para no máximo

de 30 horas semanais, sem redução salarial;

4.8 – Combater o ponto eletrônico para docentes e TAES; 

4.9 – Lutar pela ampliação de realização de concurso público pela Lei 8.112;
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4.10  –  Exigir  a  transposição  imediata  do  TAES  das  Instituições  Militares  de  Ensino  para  o

PCCTAE;

 5 Calendário e Organização

 5.1  Realizar encontros regionais com a discussão de conjuntura e plano de lutas, a ser

financiado pela base com a presença da DN para desenvolver mobilizações e organizar a luta

unitária  por  região,  valorizando  a  formação  política  e  teórica  dos  sindicalizados  e

sindicalizadas; 

 5.1.1 Discutir também a luta contras as opressões para que as mulheres, LGBT’s e

negros e negras possam ter no Sinasefe espaço para fortalecer a luta contra as

opressões.

 5.2 Desenvolver lutas, por local de trabalho, conectada ao conjunto da classe trabalhadora,

debatendo e aprovando em assembleia um plano de lutas interno ao IF ou Campus o qual seção

está vinculada, com vistas a garantir a melhoria das condições de trabalho e enfretamento às

Reitorias que aplicam o plano de Temer e precarizam as relações de trabalho; 

 5.3 Realizar seminário nacional de estratégia de lutas e defesa da educação pública com

Andes e Fasubra;

 5.4 Fortalecer  ou  criar  fórum/comitês  em defesa  do  serviço  público  com os  servidores

públicos  federais,  estaduais,  municipais  e  segmento  da  população  com  referência  na  luta

classista;

 5.5 Intensificar a campanha salarial rumo à realização de uma de greve unificada do serviço

público federal;

 5.6 Convocar  de  imediato  uma  plenária  com  indicativo  de  greve  do  Sinasefe,  caso  o

governo  apresente  o  projeto  de  desestruturação  da  carreira  de  SPF’s,  a  ser  levado  ao

Fonasefe/Fonacate para ser desenvolvido uma luta conjunta;   

 5.7 Construir  com as  várias  categorias  do  setor  Privado,  que  desenvolvem campanhas

salariais no segundo semestre (Petroleiros, Metalúrgicos, Bancários, Correios, etc), campanhas

unitárias e dias nacionais de lutas unificados, a partir de bandeiras de lutas de caráter geral (a

exemplo da defesa do serviço público, pela revogação da EC nº 95, revogação da reforma

trabalhista, revogação da lei da terceirização e contra a reforma da previdência);  

 5.8 Aprofundar  o  debate  no  Sinasefe  acerca  da  necessidade  de  se  realizar  o  Encontro

Nacional da Classe Trabalhadora para enfrentar ataques do capital.
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Vamos à luta, só ela muda a vida…

Assinam: Acácio (IFPA), Albano (Col. Pedro II), Alane Dantas (IFPE), Alexandre Elias (IFF),

Alysson (IFMG), Beth Dau (Col. Pedro II), Claudicea Durans (IFMA), Cláudio Cavalcanti da

Fonseca (Col. Militar Recife), Daniela (IFRJ), Daniela (IFRR), Edilson Targino de Melo Filho

(IFPE), Elisa Guimarães (Col. Pedro II), Flávio dos Santos Barbosa (Col. Militar Recife), Jane

Ventura (IFPE), Jean Magno (IFMA), Leila de Almeida Castilho (IFRS Campus Sertão), Líria

Lara (IFMG), Luiz Sérgio (Col. Pedro II), Lucas (IF Baiano), Maurício (IFMG), Marcelo Tei-

xeira da Silva (Col. Militar Recife), Marcondes Lopes Leite (IFMA), Maycon Bezerra (Col. Pe-

dro II), Marília Cristyne Souto Galvão Barros Matsumoto (IFAL), Oscar (IFSC), Paulo Reis

(IFG), Pedro Ribeiro (IFMA), Sandro (Col. Pedro II), Ramon Zapata (Esc. Caminho das Estre-

las).
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