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Plenária Nacional aprova
jornada para derrotar
ataques, rumo à greve geral

A conjuntura aponta grandes desafios para a classe trabalhadora. Tramitam grandes
ataques aos trabalhadores e ao serviço público no Congresso Nacional, representados principalmente nos PL 257 e PEC 241, que refinanciam a dívida pública de
estados e municípios em troca de ajuste fiscal, com limitação de gastos com políticas e servidores públicos e fim da vinculação, hoje garantida pela Constituição, do
Produto Interno Bruto (PIB) e os recursos a serem aplicados na educação e na saúde.
Além disso, o governo anunciou cortes no orçamento de até 45% no investimento e
18% em despesas no orçamento para 2017 das universidades federais. Soma-se a
isso o corte de 20 mil bolsas de iniciação científica no país e dos gastos com os
programas de mestrado e doutorado, já anunciados pelo governo federal.
Se a proposta orçamentária do governo for aprovada no Congresso Nacional, o
funcionamento das universidades federais será seriamente comprometido, uma vez
que grande parte delas já opera com problemas na infraestrutura, atrasos no pagamento dos contratos terceirizados, quadro reduzido de técnicos e professores,
dificuldades para garantir compra de mantimentos e até o pagamento das contas de
água e energia. Com a expansão desordenada das Instituições Federais de Ensino, a
continuação das obras, que já vinham se arrastando com a pequena verba destinada,
fica praticamente inviabilizada. [Continua na pág. o2]

Na última edição do nosso jornal O
Trombone, chamamos atenção da
categoria a respeito da dívida pública
no país, dos ataques à educação, à
saúde, ao serviço público e, principalmente, à previdência. Agora, na era
Temer (PMDB), esses ataques continuam e a conjuntura vem apontando
cada vez mais a necessidade de uma
luta unificada de toda a classe trabalhadora.
O ajuste fiscal que vem caracterizado
pelo PL 257/16 e a PEC 241/16 - além
de outras medidas provisórias e
projetos de lei que vêm passando
despercebidos - só prejudicam os
trabalhadores e o serviço público.
Como sempre, não apenas a classe
trabalhadora, mas todo o povo brasileiro acaba pagando a conta do ajuste
fiscal quando surge uma crise econômica.
Nesta edição estamos mostrando
mais uma vez as mentiras alardeadas
pelo governo, denunciando principalmente a falácia do déficit da previdência. Estamos aqui fortalecendo
nossa luta através da informação e
da formação política, junto à nossa
mídia alternativa, aquela que está do
lado da classe trabalhadora e contra
a manipulação das notícias dos
meios de comunicação burgueses e
os desmandos do governo. Não
podemos esquecer que conscientizar a população é o primeiro grande
passo para derrotar esses ataques
aos nossos direitos.
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O desmonte do serviço público e o corte
de verbas que a educação vem sofrendo
têm como objetivo cortar direitos
sociais como saída para a crise econômica que o país vive, garantindo assim
prioritariamente o pagamento de juros
e amortizações da dívida pública, o que
consome mais da metade do orçamento
da união. Prejudicar setores como a
educação e a saúde é forçar os trabalhadores a pagar por uma crise pela qual
não tem culpa.
Enquanto o governo ataca a educação, a
mídia burguesa entra abertamente em
campanha pelo fim do ensino superior
gratuito no Brasil. Em editorial publicado no dia 24 de julho, o jornal O Globo
defendeu o fim da gratuidade nas
universidades federais como uma forma
de equilibrar as contas públicas, alegando que "para combater uma crise nunca
vista, necessita-se de ideias nunca
aplicadas".
O momento que atravessamos é grave e
exige que nos unamos para lutar em
defesa do caráter público, gratuito e de
qualidade da educação. É preciso mais
do que nunca que a classe trabalhadora
esteja mobilizada contra a retirada dos
direitos sociais e trabalhistas adquiridos.
Diante desse quadro, a Plenária Nacional Estatutária da FASUBRA, que aconteceu entre os dias 9 e 11 de setembro,
em Brasília, aposta na disseminação da
informação e na intensificação da luta
para barrar os ataques representados
no PL 257, na PEC 241, nos cortes
orçamentários, na reforma da previdência e na desregulamentação e precarização dos direitos trabalhistas. Os delegados do SINTUFEPE/UFRPE presentes,

eleitos em assembleia de base da
categoria, foram Durval Rodriges Batista, Feliciano Espinhara, José Marcos
Lima e Marcos Brederode Acioly.
Após um amplo debate entre as delegadas e delegados, a Plenária aprovou uma
jornada de lutas pelo Fora Temer, que
conta com paralisações, reuniões e atos
unificados, e a deflagração do Estado de
Greve na base da Federação com a
realização de assembleias periódicas
para a construção do calendário de lutas
em conjunto com setores da educação
federal, rumo à greve geral.
A aprovação do estado de greve
demonstra a disposição da categoria de
fazer o enfrentamento aos ataques do
governo e de encabeçar, a partir da
educação, a construção da greve geral. A
Plenária alertou para a necessidade de
construir espaços que aglutinem toda a
comunidade acadêmica em defesa da
universidade,
como
assembleias
unificadas e comitês em conjunto com
docentes e estudantes, para avaliação
da conjuntura e diagnóstico orçamentário das instituições diante dos cortes e

suas implicações nas políticas acadêmicas, administrativas e de gestão de
pessoas.
30 horas - Entre as deliberações da
Plenária Nacional está a questão das 30
horas, onde foi aprovado unificar nacionalmente as lutas por “30 horas para todos” –
com paralisações nacionais para pressionar as reitorias a usarem a discricionariedade prevista em Lei e a autonomia
universitária na defesa das 30 horas. A
Plenária também apontou a necessidade
de promover reuniões das assessorias
jurídicas com a finalidade de construir
peças jurídicas e políticas que, fundamentadas em experiências, garantam as 30
horas e o direito de todos os técnico-administrativos em educação participarem
de todas as atividades sindicais, principalmente paralisações e Greves.
Prestação de contas - O conselho fiscal
apresentou a prestação de contas do
exercício financeiro de 2015, que será
disponibilizado na página da Federação.
Ao final, a Plenária aprovou as contas da
FASUBRA.
“*Com informações da FASUBRA

Sindicato tem novo Conselho Fiscal para o biênio 2016/2018
O SINTUFEPE/UFRPE já tem novo Conselho Fiscal para o biênio 2016/2018. O pleito ocorreu nos dias 26 e 27 de setembro. A apuração
dos votos foi realizada no dia 30 de setembro, conforme prevê o artigo 40 do Estatuto da entidade. Foram contabilizados 257 votantes,
nas 16 urnas espalhadas nos departamentos da sede, unidades acadêmicas e campi avançados. No computo geral, foi eleita a Chapa 1
Sindicato É Pra Lutar, composta pelos seguintes membros: Manoel da Costa Brito, Sônia Maria Franco Moreira, Roberto José Ferreira
Nunes, Sergio Targino da Silva Fidelis e Juscelino Cândido da Silva. Suplentes: Welington Luciano Brito, José Faustino da Silva Neto,
Antônio Jorge Correia de Araújo, Adalberto Barbosa Viana e Josias Limeira da Silva Sobrinho.
Comissão Eleitoral responsável - Erivana Cavalcanti (Aposentada), Giovanildo Francisco Farias (DQ), Heitor Barros Noé da Costa
(DEPA), José Marcos Lima (CODAI), Roberval Eduardo Ferreira (DEPA) e Severino José de Sousa (Aposentado).
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Em atividade

Paralisações fortalecem a luta pela Educação
e contra o desmonte do serviço público
Os técnico-administrativos em educação (TAEs) da UFRPE vêm
protagonizando momentos importantes de reflexão e luta na
universidade. As últimas deliberações da FASUBRA e das Assembleias realizadas pelo SINTUFEPE/UFRPE aprovaram a adesão às
Paralisações Nacionais dos dias 06 de julho, 11 de agosto, 22 e 29 de
setembro em defesa da saúde e da educação, pelo cumprimento
dos acordos de greve, contra os projetos “bomba” que atacam
direitos dos trabalhadores – como a Reforma da Previdência, o PL
257/16, a PEC 241/16 e o PL 327/14 – e contra os ataques ao direito de
greve.

06/07 - “Não pise na bola, hoje é Paralisação Nacional!”

No dia 06 de julho, a partir das 8h30,
com a palavra de ordem bem-humorada
“não pise na bola, hoje é Paralisação
Nacional!”, os TAEs começaram a se
concentrar em frente à SUGEP, onde

cobriram o corredor de entrada com
muitos balões coloridos. As paredes
ganharam faixas e cartazes com reivindicações. No microfone, aberto para
intervenções, os técnico-administrativos explicaram a pauta de reivindicações e convidaram a comunidade
acadêmica a participar da mobilização.
A concentração da Paralisação, em
frente à Superintendência de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas (SUGEP),
em Dois Irmãos, reuniu 120 servidores.
Os técnicos também participaram de
uma roda de diálogo sobre os ataques
aos direitos trabalhistas. Lenilson
Santana, representante do ILAESE

(Instituto Latino Americano de Estudos
Socioeconômicos), mediou o debate.
O momento reuniu tanto servidores
mais antigos quanto mais novos e
recém-chegados na universidade. Técnico-administrativos ainda não sindicalizados, a partir dessa interação e da
clareza da necessidade de fortalecer a
categoria contra os ataques aos trabalhadores e o desmonte da educação
pública, resolveram se filiar ao sindicato. Além de fortalecer a mobilização, a
Paralisação Nacional criou um importante espaço de troca de vivências e
propiciou a aproximação da entidade
com o conjunto da categoria.

04 e 05/08 - Debate na UAG, UAST e EECAC
Os técnico-administrativos das Unidades Acadêmicas de Garanhuns e Serra
Talhada receberam a visita da direção
colegiada do SINTUFEPE/UFRPE e
representantes da base. Durante as
reuniões realizadas nos dias 04 e 05 de
agosto na UAG e Clínica de Bovinos e na
UAST, respectivamente, se discutiu a
Paralisação Nacional de 11 de agosto,
marcado pelo Dia Nacional de Luta em
Defesa da Educação Pública e Gratuita.
Pela direção estiveram presentes
Fernando Luiz (coordenador de Formação Política) e Marcos Acioly (coordenador administrativo). E como represen-

tantes da base, Rogério do Carmo e
Geraldo Manoel.
O SINTUFEPE/UFRPE deixou como
principal mensagem a importância de
fortalecer a mobilização em Defesa da
Educação Pública e Gratuita, conscientizando os colegas de trabalho sobre a
necessidade da luta contra todos os
ataques que a sociedade brasileira vem
sofrendo nas mãos do governo e
também contra aqueles que estão por
vir.

Carpina também recebeu a visita da
direção colegiada do SINTUFEPE/UFRPE para discutir sobre a Paralisação
Nacional do dia 11 de agosto.

EECAC – No dia 08 de agosto a Estação
Experimental de Cana-de-açúcar do
03
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11/08 - Categoria denuncia os ataques do governo
No Dia Nacional de Luta em Defesa da
Educação Pública e Gratuita, 11 de
agosto, os técnico-administrativos da
UFRPE realizaram uma panfletagem na
entrada do CEGOE para conscientizar a
comunidade acadêmica e a sociedade
sobre os ataques do governo aos
direitos da classe trabalhadora.
Vandilson Rodrigues, coordenador geral
do sindicato, chamou atenção para os
cortes na educação, principalmente nas
verbas das universidades federais, que
em 2017 devem perder 45% dos investimentos. “Programas das universidades
e aulas práticas serão prejudicados,
além disso, temos a falta de alojamentos, de diárias para os estudantes, entre

outros. Isso mexe com todos os
segmentos da universidade, precisamos cobrar também da reitoria que
medidas sejam tomadas. Vamos todos
juntos nos incorporar nessa luta contra
esses ataques: estudantes, técnicos e
professores”, complementou.

apelo a todos e todas para fortalecer
esse movimento”, alertou Marcos Acioly,
coordenador administrativo.

“A educação não aguenta mais sangrar,
ela já está na UTI. Se não houver uma
unidade dos técnicos em educação,
docentes e estudantes para combatermos esses projetos que querem acabar
com a educação pública no Brasil, num
futuro bem próximo iremos sofrer as
consequências e nos lamentarmos por
não termos construído essa luta. A
direção do SINTUFEPE/UFRPE faz um

22/09 - Em dia de Paralisação, TAEs aprovam Estado de Greve

A luta contra os ataques do governo e
rumo à greve geral está unificando cada
vez mais a classe trabalhadora. O dia 22
de setembro de 2016 foi mais um dia de
Paralisação Nacional em todo o país
contra as Reformas da Previdência e
Trabalhista, o PL 257, a PEC 241, o Proje-

to Escola Sem Partido (Lei da Mordaça)
e pela aplicação da jornada de 30 horas
semanais nas universidades públicas.

centrais sindicais, sindicatos e organizações dos movimentos popular e
estudantil.

Para marcar a data, o SINTUFEPE/UFRPE realizou uma Assembleia Geral em
frente à sede e aprovou o Estado de
Greve, além de uma atividade unificada
com docentes, técnico-administrativos
e estudantes da universidade na próxima quinta-feira, 29 de setembro. Na
ocasião também se discutiu sobre a
conjuntura atual, os ataques aos
direitos sociais e trabalhistas e a eleição
para a diretoria colegiada.

Estado de Greve – A Plenária Nacional
da FASUBRA, realizada entre os dias 09
e 11 de setembro em Brasília, aprovou
deflagração do Estado de Greve na base
da Federação, com assembleias periódicas para fortalecer a construção do
calendário de lutas em conjunto com os
demais setores da educação federal,
para construção da greve geral. O
Estado de Greve é uma situação aprovada pelos trabalhadores, alertando aos
governantes que a qualquer momento
poderão deflagrar o movimento grevista.

A Paralisação foi aprovada na Plenária
Nacional da FASUBRA, realizada no
início de setembro e convocada por

29/09 - Categoria denuncia os ataques do governo
Técnico-administrativos, docentes e
estudantes disseram NÃO ao corte de
verbas na educação pública, à privatização e à precarização do ensino no país.
Em Assembleia Unificada realizada na
manhã do dia 29 de setembro, na Praça
Chico Magalhães, a comunidade acadêmica da UFRPE mostrou sua força e
reafirmou que não irá pagar pela crise e
nem aceitar os ataques do governo aos
direitos trabalhistas e sociais.
A atividade que reuniu mais de 200
04

pessoas em frente à sede do SINTUFEPE/UFRPE, fez parte do Dia de Paralisação Nacional convocado por centrais
sindicais, sindicatos e organizações dos
movimentos popular e estudantil. A luta
é contra as Reformas da Previdência e
Trabalhista, o PL 257, a PEC 241, o Projeto Escola Sem Partido (Lei da Mordaça)
e a Reforma do Ensino Médio.
Após o debate sobre a atual conjuntura,
a plenária traçou rumos para a construção de uma greve geral para barrar os

ataques à classe trabalhadora e derrubar o governo Temer.
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Realizações

Ciclo de Palestras na UAG denuncia ataques
do governo
Os técnico-administrativos da Unidade
Acadêmica de Garanhuns (UAG) participaram nos dias 13 e 14 de setembro de
um Ciclo de Palestras sobre os principais projetos que pretendem atacar os
direitos da classe trabalhadora no país.
A atividade promovida pela Coordenação de Formação Política e Sindical do
SINTUFEPE/UFRPE e o Instituto Latino
Americano de Estudos Socioeconômicos (ILAESE) discutiu o PL 257/16, a PEC
241/16, reforma da previdência e trabalhista. As palestras foram ministradas
por Lenilson Santana.
O ILAESE iniciou as discussões
apresentando os impactos do PL 257 e
da PEC 241 na vida do trabalhador brasileiro, que sempre acaba pagando a
conta do ajuste fiscal quando surge uma
crise econômica. Na ocasião fez um
resgate histórico de como funcionavam
as dívidas dos estados e mostrou números absurdos, usando como exemplos
os casos de São Paulo e Santa Catarina.
Chamou atenção para algumas medidas
provisórias e projetos de lei que estão

passando despercebidos e funcionam
como pilares do ajuste fiscal. De acordo
com a explanação, o PL 257, a PEC 241 e
a MP 727 andam casados e explicou que
“algumas questões foram retiradas do
PLP 257 porque a PEC 241 é mais
eficiente, já que se aprovada fará parte
da Constituição Federal”. Ambos têm o
mesmo objetivo: congelar, frear, parar,
suprimir e reduzir os gastos com serviço
público.
Reformas – O segundo dia de palestras
foi marcado pelo debate a respeito das
reformas da previdência e trabalhista,
que retiram os direitos da classe trabalhadora. Também foram apresentados
números que comprovam a falácia do

déficit da previdência, sendo considerada uma campanha que não tem base em
dados reais. Foi ressaltado também o
papel da imprensa burguesa que distorce as informações e que é preciso
combater esse trabalho através das
mídias alternativas, denunciando a
verdade para a população.
Lenilson fechou a explanação falando
sobre as propostas de mudanças nas
relações de trabalho que devem ser
anunciadas pelo governo Temer. “Essa é
uma requentada tentativa de minar os
direitos garantidos via a chantagem dos
patrões frente aos trabalhadores”,
afirmou.

Previdência e dívida pública são
temas debatidos na 5ª Reunião
Para dar início ao mês de setembro, o
SINTUFEPE/UFRPE e o Instituto Latino
Americano de Estudos Socioeconômicos (ILAESE) realizaram mais uma
reunião para os Aposentados, Pensionistas e Pré-aposentandos. O advogado
do sindicato, Cleto Arlindo, começou o
encontro dando os informes jurídicos.
Logo após, Valéria Félix, facilitadora do
ILAESE, fez uma dinâmica com o grupo.
Em seguida, Guilherme Fonseca,
também do instituto, falou sobre o
suposto déficit da Previdência no país,
consequências da reforma previdenciária e a Dívida Pública.
Guilherme iniciou a explanação mostrando as mentiras contadas pelo governo

brasileiro a respeito da previdência e
chamou atenção para o 1º pronunciamento do novo presidente da República,
Michel Temer, feito na noite do dia 31 de
agosto, após o julgamento de impeachment de Dilma Rouseff. Nele, o peemedebista afirmou que o governo não terá
como garantir o pagamento da aposentadoria sem uma reforma na Previdência Social.
De acordo com a apresentação, é feito
um grande terrorismo, onde os governantes dizem não haver outro caminho,
além de fazerem uso de uma retórica
enganosa e da desinformação para
convencer a população brasileira. O
objetivo por trás disso tudo é alardear

um falso déficit e justificar mais “reformas” com cortes de direitos.
Durante a reunião, também foram
ressaltados os prejuízos da dívida para
o país, como o caos na educação, saúde
e previdência social. O ILAESE finalizou
a atividade salientando a importância
desse debate com a sociedade para
denunciar as mentiras do governo e
conscientizar sobre a necessidade de se
exigir uma auditoria da dívida pública.
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Movimento

SINTUFEPE/UFRPE presente em ato
unificado do Dia Nacional de Mobilização

O SINTUFEPE/UFRPE marcou presença no ato público do Dia Nacional de
Mobilização, Paralisações e Protestos,
que aconteceu no dia 16 de agosto. Os
técnico-administrativos da UFRPE se
concentraram na sede do sindicato e
seguiram para a manifestação unificada
no centro do Recife, onde, junto com
centrais sindicais, movimentos sociais e
sindicatos de todo o estado, ocuparam a
Praça da Independência, popularmente
conhecida como Praça do Diário.
A data, convocada pela FASUBRA e

aprovada na Reunião Ampliada do
Fórum das Entidades Nacionais dos
Servidores Públicos Federais (Fonasefe), contou com atos e paralisações em
vários estados e teve como pauta de
reivindicação a defesa dos direitos
trabalhistas, do emprego e a luta contra
o ajuste fiscal.
Diante das ameaças aos direitos adquiridos e do desmonte do serviço público,
foi apontada no ato a necessidade da
unidade entre os trabalhadores e a
construção de uma greve geral para

fortalecer a luta e barrar os ataques.
Intervenções no carro de som, cartazes
e faixas defenderam a necessidade de
unificar forças contra o PL 257 e PEC
241, a Reforma da Previdência, a privatização, terceirização e a flexibilização da CLT.
UAG - No Dia Nacional de Mobilização,
Paralisações e Protestos, 16 de agosto,
os técnico-administrativos da Unidade
Acadêmica de Garanhuns (UAG) se
reuniram no Hall Central do prédio administrativo para discutir sobre o PL
257/16. Os TAEs destacaram pontos
como as consequências políticas de
desmonte do funcionalismo público,
sucateamento da máquina pública,
retrocesso na educação e os ataques
aos direitos do trabalhador. Na roda de
diálogo, os técnicos falaram sobre como
se preparar para possíveis perdas de
estabilidade, congelamento de salários
e quebra da seguridade da aposentadoria.

Marcha dos Servidores Públicos Federais
No dia 13 de setembro, a delegação do
SINTUFEPE/UFRPE, composta por 46
técnico-administrativos, marcou presença na Marcha dos Servidores Públicos
Federais, em Brasília-DF, que também
contou com a presença de servidores
estaduais, movimentos sociais e
estudantis. A marcha teve como pauta a
luta contra todos os ataques aos
direitos da classe trabalhadora.
Fortalecida com a queda de Eduardo
06

Cunha (PMDB-RJ), que foi cassado na
véspera da Marcha (12) e está inelegível
até 2027, a mobilização ganhou força e
apontou como novos desafios para os
trabalhadores a necessidade de derrotar o ajuste fiscal do governo, o corte de
verbas para as Instituições Federais de
Ensino (IFES), a PEC 241, o PL 257 e a
retirada de direitos trabalhistas.
Diversos ataques ao funcionalismo
público e aos trabalhadores de todo

país anunciados pelo governo de Michel
Temer, tem mobilizado o movimento
sindical para lutar contra a retirada de
direitos e retrocessos.
Os trabalhadores também são contra a
reforma da previdência, as privatizações (aprovação da Medida Provisória
727 que cria o Programa de Parcerias de
Investimentos – PPI - para instituir
parcerias público-privadas) e a
terceirização.
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Curso sobre Movimento Sindical debate a
história e o papel dos sindicatos brasileiros
Os participantes interagiram em grupos para discutir os temas abordados na atividade
Geral dos Trabalhadores (CGT) – que era
dirigido pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB).
Os participantes discutiram também
sobre as organizações criadas para a
luta pela reforma agrária: as Ligas
Camponesas (atuava desde a década de
50) e a CONTAG – Confederação dos
Trabalhadores da Agricultura. Logo
após, foi passado o documentário “O Dia
que durou 21 anos”, sobre o golpe militar
de 64.

Com o objetivo de mostrar a história do
movimento operário no país e, através
da reflexão sobre as experiências
passadas que interferem no presente
da luta da classe trabalhadora, o SINTUFEPE/UFRPE e o Instituto Latino Americano de Estudos Socioeconômicos
(ILAESE) realizaram entre os dias 24 e
26 de agosto o curso Movimento Sindical: História, Concepção e Prática”. A
atividade com carga horária de 21 horas
e com emissão de certificados foi
realizada na sala 06 do CEGOE, com os
facilitadores Guilherme Fonseca, Lenilson Santana e Valéria Félix.
As lutas trabalhistas antes da
imigração europeia, Era Vargas, Lei de
Sindicalização e CLT
O facilitador Lenilson Santana, do
ILAESE, abriu o curso debatendo as
lutas trabalhistas que antecederam a
grande imigração europeia de meados
do século XIX, no Brasil. Segundo Lenilson, “é muito comum que as pessoas
tenham a ideia errada de que não existia
resistência trabalhista antes da chega-

da dos imigrantes europeus. Os negros
e índios protagonizaram muitas lutas e
levantes antes disso”.
Na parte da tarde, acompanhando as
fases históricas do sindicalismo, o facilitador Guilherme Fonseca, também do
ILAESE, explorou a relação dos sindicatos com a Era Vargas e a transformação
da então estrutura sindical independente em um modelo tutelado e atrelado ao
estado. Nesse período os sindicatos
passaram a ser subordinados ao poder
do Estado e seus instrumentos de
controle.
Surgimento de organismos de ação
sindical, reforma agrária e Novo
Sindicalismo
No segundo dia do curso, o facilitador
Guilherme Santana falou sobre a política de repressão constante aos movimentos sociais do imperialismo norte-americano, da intensificação das lutas
nos anos 60 e do surgimento de vários
organismos de ação sindical, entre eles
o Comando Geral de Greves (CGG) –
depois se converteria em Comando

À tarde, Lenilson Santana e Valéria Felix
retomaram a discussão falando sobre o
surgimento da Oposição Metalúrgica de
São Paulo, a fundação da Central Única
dos Trabalhadores (CUT) e o Novo Sindicalismo, trazendo a importância do
trabalho de base para as lutas da classe
trabalhadora.
Transformações das centrais sindicais
e distanciamento das bases
Para fechar o curso, os palestrantes
falaram sobre as transformações sofridas pelas primeiras centrais sindicais
criadas, o distanciamento em relação à
base e as mudanças na atuação política,
chamando atenção para o atrelamento
dos sindicatos brasileiros ao Estado. De
acordo com o ILAESE, “esse processo
está relacionado às particularidades do
desenvolvimento do capitalismo em
nosso país, sendo um fenômeno que
ocorre no conjunto do globo”. Esse
atrelamento também se deve às constantes tentativas por parte da patronal
em derrotar a organização dos trabalhadores, impondo limites ao seu funcionamento e acabam transformando as
entidades em parte integrante e subordinada às estruturas do Estado burguês.
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Reforma da Previdência: A Mentira do Déficit
por Guilherme Fonseca,
Coordenador do ILAESE Pernambuco
O Governo Temer, a Rede Globo e principais meios de comunicação, alardeiam
que a “previdência” tem um rombo de R$
85 bilhões só em 2015. E caso não seja
feita a tão falada reforma, os aposentados atuais sequer irão receber suas
aposentadorias. Será que é verdade?
Qual a verdadeira intenção dessa
campanha?
A previdência no Brasil, junto com a
saúde e assistência social, formam o
tripé da seguridade social, sendo o
orçamento um só, coisa que acontece
desde a constituição de 1988. Portanto,
se falar em déficit da previdência é
errado. Então, deve-se perguntar: a
seguridade social está deficitária? A
Saúde, segundo a constituição, é de
acesso universal, ou seja, mesmo sabendo de todos os ataques à saúde pública
e ao SUS, ela é um direito de todos. Já a
Assistência Social é para quem dela
precisa, ou seja, são deveres do estado.
Já a previdência é de caráter contributivo (contribuição de empregadores e
empregados) e obrigatória.
Para financiar a Seguridade Social
existem outras fontes de arrecadação,
como o COFINS – Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social,
CSLL – Contribuição sobre o Lucro
Líquido, PIS – Programa de Integração
Social e o PASEP – Programa de Forma-

ção do Patrimônio do Servidor público,
entre outras.
Em 2015 a seguridade social teve um
lucro de R$11,2 Bilhões. Apesar de
integrar um orçamento constantemente superavitário, o discurso daqueles
que buscam desconstruir as justas
conquistas dos trabalhadores brasileiros é o de que a Previdência Social é
altamente deficitária, criando o mito do
déficit da previdência, com um objetivo
claro de buscar impedir que novas
pessoas se aposentem pelo Regime
Geral da Previdência Social (RGPS) e
recorram aos planos de previdência
privados.
O Governo e a mídia burguesa mentem
quando dizem que existe um déficit,
manipulam informação considerando
apenas a arrecadação com contribuições previdenciárias (excluem o CONFINS, CSLL, O PIS/PASEP). “Esquecem”,
propositalmente, de considerar todas
as receitas da seguridade social e de
excluir as renúncias, isenções e desonerações fiscais, valores indevidamente
extraídos do caixa da Seguridade Social
para ser utilizado em outras atividades
do governo.
E o que a mídia burguesa não diz?
As renúncias, desonerações e desvinculações de receitas são “cestas de
bondades”, principalmente aos empresários e banqueiros, que comprometem
o financiamento dos benefícios da
Seguridade Social. Só de juros e amorti-

zação da dívida pública foram pagos em
2015 nada mais nada menos que R$ 962
bilhões, destinados principalmente aos
banqueiros. Dívida essa que não
fizemos e não para de crescer. Aqui que
de fato está o risco da seguridade social:
a política dos governos federais, desde
FHC, passando por Lula, Dilma e Temer,
de priorizar os banqueiros em detrimento das políticas sociais, atacando
duramente a classe trabalhadora.
Ganhar a opinião pública e ir para as
ruas é o caminho!
Portanto, o primeiro passo é denunciar à
população a mentira do déficit da previdência, combatendo a grande campanha dos governos e dos grandes meios
de comunicação controlados pelos ricos
(Rádios, TV, Jornal..). Segundo passo é ir
para as ruas, lutar contra a
reforma da previdência e
outros ataques à nossa
classe. Lutar contra a
desoneração da folha de
pagamento aos grandes
empresários, lutar pela
auditoria e suspensão
do pagamento da
dívida. Nesse sentido,
preparar a greve geral para
derrotar esses ataques do
governo Temer é o caminho
para avançarmos em mais
direitos e conquistas.
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