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Setor das Ifes intensifica
luta contra PLP 257 e
Contrarreforma da
Previdência

O Setor das Instituições Federais
de Ensino (Setor das Ifes) do
ANDES-SN se reuniu nos dias 14
e 15 de maio em Brasília (DF) e
deliberou por intensificar a luta
contra o Projeto de Lei
Complementar (PLP) 257/2016 e
a Contrarreforma da Previdência.
O setor definiu também o dia 16
de junho, data de abertura do II
Encontro Nacional de Educação
(ENE), como Dia Nacional De
Luta Em Defesa Da Educação
Pública, Gratuita, Socialmente
Referenciada, Classista e Democrática, decidiu pela incorporação na agenda de ações do Fórum das
Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe), e divulgou nota sobre a conjuntura
nacional, entre outros encaminhamentos.

André Guimarães, 1º vice-presidente da Regional Norte II do ANDES-SN e um dos coordenadores do
Setor das Ifes, explica que a reunião do Setor foi positiva, com a realização de um proveitoso debate
político e atualização da conjuntura, encaminhamentos e atualização do Plano de Lutas do Setor das Ifes
para o 61° Conad, que ocorre entre os dias 30 de junho e 3 de julho em Boa Vista (RR). “O peso das
discussões foi em torno do enfrentamento ao aprofundamento dos ataques em curso, principalmente, em
torno do PLP 257/16 e do anúncio de mais uma etapa da contrarreforma da previdência, por parte agora
deste governo interino. Neste sentido, na análise da conjuntura, foi apontada a necessidade de manter a
perspectiva de articulação com o conjunto dos servidores públicos federais, mas também articulando
com os servidores dos estados e municípios, tendo em vista que tanto o PLP quanto a contrarreforma
atingem o conjunto dos trabalhadores”, disse.

Articulação dos SPF

Na reunião do Setor das Ifes foi apontada também a necessidade de intensificar a participação dos
docentes federais nas ações de luta do Fonasefe na construção de um dia nacional de lutas dos servidores públicos

contra o PLP 257 e a Contrarreforma da Previdência, de preferência no dia 16 de junho, data da abertura do II
ENE e Dia Nacional de Luta em defesa da Educação Pública. “Temos que nos articular com o conjunto
dos servidores para barrar essas medidas e construir junto ao Fonasefe, centrais sindicais, espaços de
articulação com os servidores estaduais e municipais, um dia nacional de lutas contra o PLP 257 e os
ataques a Previdência, de preferência no dia 16 de junho”, afirma. Tanto o Setor das Ifes quanto os SPF
deliberaram também pela participação no lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da
Previdência Social, que acontecerá em Brasília (DF), no dia 31 de maio, às 9h, no Auditório Petrônio
Portela, no Senado Federal.
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Para o docente, somente a construção de uma alternativa classista em unidade com outras categorias de
trabalhadores, poderá frear os ataques em curso e atuar na ampliação dos direitos. “Esse ataques só
confirmam o que o ANDES-SN já vêm defendendo, de que é preciso uma ampla articulação classista,
que tenha como foco central a defesa dos interesses dos trabalhadores, independente de governo. Para
além do PLP e da contrarreforma, temos ainda os ataques diretos à educação pública com a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 395/14, que acaba com a gratuidade em cursos de especialização e
extensão, avançando a privatização da educação pública. Neste sentido, as ações, sejam elas em torno
do II ENE ou no conjunto dos SPF, são fundamentais para a defesa da Educação Pública e dos direitos
dos servidores públicos e demais trabalhadores”, concluiu.

Nota sobre conjuntura nacional e manifesto ao PLP 257

Os docentes presentes na reunião do Setor das Federais divulgaram uma nota que analisou a conjuntura
nacional em que se salienta a formação e composição do governo Temer, de caráter provisório, e
envolve setores mais conservadores à frente dos ministérios cujos interesses de banqueiros,
latifundiários e empresários estão representados nas medidas que serão adotadas no próximo período e
que prejudicam ainda mais a classe trabalhadora.

Diante desta conjuntura, o setor propõe ao conjunto dos servidores públicos a realização de um Dia
Nacional de Luta contra o PLP 257/2016, que desmonta os serviços públicos e direitos da classe
trabalhadora, tendo como referência o dia 16 de junho, data em que terá início o II Encontro Nacional de
Educação. Conclama ainda o conjunto dos trabalhadores da educação e estudantes para fortalecimento
do II ENE, que será realizado entre os dias 16 e 18 de junho em Brasília, cuja abertura será com uma
grande marcha que marcará o Dia Nacional de Luta em defesa da Educação Pública, gratuita,
socialmente referenciada, classista e democrática. Além do envio de caravanas à Brasília, o Setor
aponta a realização de mobilizações e paralisações nas Instituições Federais em articulação com as
Estaduais e Municipais, considerando os ataques em curso à educação, especialmente os decorrentes
do PLP 257/2016 e a contrarreforma da previdência.

Já no manifesto do Fórum dos Servidores Federais contra o PLP 257/16, ao qual o Setor das Ifes recomenda às
Seções Sindicais dar ampla divulgação, é evidenciado os principais riscos que o projeto representa, caso
seja aprovado. O PLP prevê, entre outras medidas, a suspensão dos concursos públicos, o
congelamento de salários, o não pagamento de progressões e outras vantagens (como gratificações), a
destruição da previdência social e a revisão dos Regimes Jurídicos dos Servidores. Além disso, congela
o salário-mínimo. O PLP faz parte do pacote de ajuste fiscal iniciado pelo governo de Dilma Rousseff, no
final de 2014. “Se valendo de uma desculpa fiscal, o governo lançou, amarrado a este PLP, uma série de
medidas que correspondem a uma contrarreforma de Estado. Mas o que o projeto propõe vai em direção
contrária a direitos conquistados pela sociedade e a deveres do Estado”, afirma o manifesto.

Veja o relatório da reunião do Setor das Ifes

Confira a Agenda de Mobilizações

- 16 e 17 de maio: Pressão sobre os parlamentares nos Estados, entregando documento "Carta aos
parlamentares NÃO AO PLP 257/2016!" e distribuindo o Manifesto a população NÃO AO PLP 257/2016!

- Semana de 17 a 19 de maio: Reunião no Congresso Nacional com lideranças dos Partidos e liderança
do governo contra PLP 257/2016 e audiência com o relator do PLP 257/2016. Local: Brasília (DF).

- Semana de 17 a 19 de maio: Solicitação de Audiência Pública na Câmara dos deputados sobre o PLP
257/2016. Local: Brasília (DF).

- 27 a 29 de maio: Reunião da Coordenação Nacional da CSP-Conlutas. Local: São Paulo.

- 31 de maio: Lançamento da Frente Parlamentar mista em defesa da Previdência Social, às 9h, Senado
Federal. Local: Brasília (DF).

- Semana de 3 a 5 de junho: Reunião do Setor das Federais com recomendação à Diretoria que analise
a possibilidade de convocar as seções sindicais dos demais setores para uma plenária conjunta a fim de
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analisar a conjuntura e organizar as lutas do período.

- 4 e 5 de junho: 2º Encontro do Curso de Formação Político-Sindical do ANDES-SN. Local: Porto Alegre
(RS).

- 16 de junho: Dia Nacional de luta em defesa da Educação Pública, gratuita e socialmente referenciada.

- 16 a 18 de junho: II Encontro Nacional de Educação na Universidade de Brasília (UNB). Local: Brasília
(DF).

*Com imagem de Adufpel-SSind

Fonte: ANDES-SN
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