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O Governo Bolsonaro quer calar
nossa voz, mas não iremos permitir:

14 DE JUNHO É GREVE GERAL!
Técnico-administrativos, professores, alunos e pais continuarão na luta. A Educação não irá se calar.

Na última sexta-feira, 31 de maio, o Ministério Público Federal
encaminhou uma recomendação ao Ministério da Educação para que se
retrate publicamente e cancele a nota oﬁcial desautorizando pais, alunos,
professores e técnico-administrativos a divulgarem ou estimularem
protestos a favor da educação. A nota foi divulgada no dia 30 de maio, no
2º Dia Nacional de Lutas em Defesa pela Educação, numa clara tentativa
de enfraquecer o movimento que luta contra os ataques do ministro
Abraham Weintraub às universidades e institutos federais. Como se não
bastasse, o texto acusa as manifestações de ações “político-partidárias”
e ameaça cortar o ponto dos servidores.

No documento, o MPF recomenda também que o MEC “abstenha-se de
cercear a liberdade dos professores, servidores, estudantes, pais e
responsáveis, pela prática de manifestação livre de ideias e divulgação do
pensamento nos ambientes universitários, de universidades públicas e
privadas e Institutos Federais, incluindo análise, divulgação, discussão ou
debate acerca de atos públicos, seja através de NOTA OFICIAL ou pela
prática de qualquer outro ato administrativo”. Caso o MEC não acate estas
orientações, poderá ser punido.
O SINTUFEPE/UFRPE repudia os ataques ao direito da livre manifestação
da classe trabalhadora e as constantes declarações do ministro da
Educação, que só demonstram o seu despreparo, autoritarismo e sua
incapacidade de diálogo com aqueles que fazem parte da educação
pública. O ministro tenta calar as manifestações a todo custo, mas suas
declarações só fortalecem ainda mais a luta da classe estudantil e
trabalhadores da educação pública.
Os técnico-administrativos da UFRPE seguirão com estudantes e
professores na luta contra o desmonte das universidades e institutos
federais, por uma Educação Pública, Gratuita e de Qualidade e em defesa
da Previdência Social. Estivemos nas ruas nos dias 15 e 30 de maio. Agora
vamos juntos, todas e todos, rumo à Greve Geral do dia 14 de junho. Não
nos calaremos!

Não adianta olhar pro céu / Com muita fé e pouca luta / Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer
E muita greve, você pode, você deve, pode crer. (Gabriel O Pensador)

ASSEMBLEIA GERAL DIA 12 DE JUNHO
O SINTUFEPE/UFRPE convoca todos os técnico-administrativos,
aposentados e pensionistas para Assembleia Geral Extraordinária,
que será realizada na quarta-feira, 12 de junho, com primeira
chamada às 9h30, no Auditório da Pró-Reitoria de Extensão, com a
seguinte pauta: 1. Informes; 2. Análise de Conjuntura; 3. Greve
Geral do dia 14 de junho contra a Reforma da Previdência e em
Defesa da Educação Pública; 4. Encaminhamentos.

FORRÓ DA PREVIDÊNCIA:
NAMORANDO A GREVE GERAL
Vai ter muita luta e animação no Forró da Previdência, no dia 12 de
junho, às 16h30, na sede da ADUFERPE. A festa é uma preparação
para a Greve Geral e terá o som da banda Remanso do Forró. Toda
a comunidade acadêmica da UFRPE está convidada para forrozar.
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TÉCNIC@-ADMINISTRATIVOS DA UFRPE SERÃO DURAMENTE
ATINGIDOS PELA REFORMA DA PREVIDÊNCIA DE BOLSONARO!
Caso seja aprovada a reforma do governo Bolsonaro, os técnico-administrativos concursados serão duramente atingidos, como todos os demais
servidores públicos federais. Atualmente, um servidor público, a depender
do período que ingressou no serviço público, pode se aposentar com
salário integral. Neste caso, se for mulher deverá ter contribuído com 30
anos e ter 55 anos de idade; os homens deverão ter 35 anos de
contribuição e 60 anos de idade. Exceto para quem entrou a partir de
fevereiro de 2013 com a implantação do FUNPRESP, cujo teto passa a ser
o do INSS. Também pode se aposentar por idade, desde que tenha 60 anos
(mulher) ou 65 anos (homem) e são exigidos dez anos de serviço público,
sendo cinco no cargo atual, se aposentando de forma proporcional.
Se a Reforma da Previdência apresentada pelo governo Bolsonaro passar
- independente do tempo de sua contribuição - será exigida idade mínima
de 62 anos para as mulheres (7 anos a mais) e 65 anos para homens (5
anos a mais) para se aposentarem, tendo que contribuir com um mínimo
de 25 anos e, mesmo assim, só receberá 70% da média de suas
contribuições. Para receber 100% da média de suas contribuições terão
que ter contribuído com 40 anos.

Achando pouco, o governo quer implantar um regime de capitalização que
será a privatização da previdência sem a obrigatoriedade da contribuição
do governo. Numa situação de falência deste regime, você corre o risco de
perder tudo que pagou e ainda receber bem abaixo do valor do salário de
contribuição, como é no Chile. Os servidores vêm sendo atacados ao longo
do tempo em sua previdência. A reforma de FHC em 1998 acabou a
aposentadoria proporcional e implantou a idade mínima; em 2003, no
governo Lula, deu-se um ﬁm à integralidade e à paridade, se igualando ao
INSS, como havia feito FHC. O governo Lula também estipulou o teto da
aposentadoria igual ao do INSS (R$ 5.839,35, válido atualmente), mas
que só passou a vigorar em fevereiro de 2013 com a implantação do
FUNPRESP, ou seja, quem entrou a partir desta data só receberá e só
contribuirá sob o teto do INSS. Mas esse ataque do governo Bolsonaro é
o mais duro ataque de todas essas contrarreformas. Explicamos na tabela
abaixo o cálculo do valor a receber sua aposentadoria caso seja aprovada
ela seja aprovada:

COMO É HOJE A APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO:
- Quem entrou antes de 1 de JAN 2004: Recebe salário integral, sendo 55 anos para mulher e 60 anos para homem. Sendo 30 anos de contribuição para
mulher e 35 anos de contribuição para o homem.
- Quem entrou entre 1 de JAN 2004 e 5 de FEV 2013: Recebe a média dos 80% dos maiores salários de contribuição.
- Quem entrou depois de 5 de FEV 2013: Recebe 80% das maiores contribuições até o teto do INSS ou complementa com FUNPRESP.

SE APROVADA A CONTRARREFORMA DE 2019:
- Quem entrou antes de DEZ de 2003: Só receberá integral se no caso dos homens tiver 65 anos e 62 anos para mulher.
- Quem entrou entre DEZ de 2003 e 5 de FEV 2013: Se tiver no mínimo 20 anos de contribuição, receberá 60% da média dos salários de contribuição. Se
tiver 40 anos de contribuição, receberá 100% da média dos salários de contribuição.
- Quem entrou depois de 2013 – Receberá 70% da média dos salários de contribuição se tiver contribuído por 25 anos, limitado ao teto do INSS ou
complementação pelo FUNPRESP.

DIA 14 VAMOS PARAR O BRASIL EM DEFESA DA PREVIDÊNCIA E DA EDUCAÇÃO PÚBLICA!
Governo Bolsonaro em pouco mais de 5 meses já disse a que veio, quer
acabar com a educação pública nas universidades, a previdência social e
entregar o restante das estatais para o setor privado. E claro, com total
subserviência aos Estados Unidos de TRUMP. Para seu governo, com o
banqueiro Paulo Guedes à frente, dizem que a única saída para o país ter
emprego e voltar a crescer economicamente é fazendo a reforma da
previdência. Com esse mesmo discurso, foi feita a reforma trabalhista que
precarizou o trabalho e até agora só gerou mais fome e miséria.
Na verdade, eles querem entregar mais 1 trilhão de reais para o setor
ﬁnanceiro, privatizando a previdência com o regime de capitalização.
Enquanto isso, 400 bilhões são sonegados à previdência por parte de
bancos e empresas. O que existe é roubo e não rombo. Mas os
trabalhadores e estudantes não estão dispostos a aceitar essa lógica dos

banqueiros e desse governo de extrema direita, como foi demonstrada na
grande manifestação em defesa da educação no ultimo dia 15 de maio. As
pesquisas mostram a insatisfação do povo brasileiro, os que consideram o
governo ruim e péssimo já ultrapassam os que acham ótimo e bom. Esse
desastre de governo e de política contra os trabalhadores, estudantes e
todos os setores oprimidos da sociedade tem que ser derrotado nas ruas.
Agora, vamos com tudo parar o país e dizer que não vamos pagar por esta
crise econômica que criaram. Queremos a suspensão do pagamento da
dívida pública com auditoria, que os ricos paguem pela crise com impostos progressivos e o ﬁm das isenções ﬁscais. Portanto, vamos todos à
assembleia do sindicato no dia 12 de junho e paralisar nossas atividades
no dia 14 de Junho. É possível vencer, vamos à luta!!
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