
      

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliança Classista Sindical  
Boletim informativo – Janeiro de 2014 Número 01 
 

A greve do ANDES de 

2012 foi o prelúdio de uma das 

maiores, senão da maior, greve 

dos servidores federais.  A greve 

de 2012 expressou  contradições 

nascentes e a política de 

arrocho salarial, de autoritarismo 

do governo para com a ação 

sindical. Explicitou também os 

limites de uma direção política 

que não estava disposta a 

ultrapassar os limites do pacto 

lulista. A greve terminou não 

somente sem uma vitória, mas 

sem constituir uma alternativa de 

reorganização das categorias.  
Mas os protestos do ano de 

2013 criaram uma nova situação. O 
levante popular de junho de 2013 
pode ser entendido como parte de 
um ciclo de lutas mais amplo, no 
qual se inserem as greves que desde 
2012 já expressavam as 
contradições entre direções e bases 
e que colocou outras demandas. 

 Por isso em 2014 a luta da 

educação federal e dos 

servidores federais terá um papel 

fundamental. Criar uma nova 

linha política sindical de massas. 

A luta da educação e dos servidores federais em 2014 

 

 

 

Romper os marcos corporativistas 

e colocar uma pauta classista, de 

luta pela educação e pelos 

direitos trabalhistas, pela 

liberdade de organização, 

expressão e contra a 

criminalização e o Estado de 

exceção.   

Nesse sentido, a 

preparação de uma greve geral 

de massas, com mobilização de 

rua é uma tarefa fundamental. A 

defesa da educação pública e as 

lutas por direitos coletivos 

(educação, transporte, saúde) 

deve ser assumida pelos docentes 

e técnico-administrativos e 

demais servidores federais.    

Mas a luta dos servidores 

federais irá enfrentar as 

contradições internas. A 

contradição derivada da 

experiência e condição objetiva 

das bases, e também da linha 

política das direções. Essa linha 

corporativista está sendo 

defendida, por exemplo, pela 

campanha da CONDISEF:  

“Os servidores federais 

devem construir a 

greve geral em 2014. 

A greve dos SPF deve 

ser parte da luta geral 

contra a repressão e 

megaeventos” 

Crianças durante greve dos 

trabalhadores da educação RJ 

2013 

 

Ato em Defesa da 

Educação – RJ,  

2013. 

Calendário  

 
 Fevereiro 33º 

Congresso do Andes  

 Março: Congresso 

do Sinasefe 

 8 de Março dia 

Internacional da Mulher  

 28 de Março – Dia 

de Luta dos Estudantes 

 1 de Abril ato contra 

os 50 anos  Golpe Militar de 

1964 

 

 

 
 

• Add a highlight from your 
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Terceirizações e desigualdades nas 
universidades:  

impulsionar a luta dos trabalhadores terceirizados! 
 
Dados de pesquisa indicam que cerca 11 

milhões de trabalhadores integram o quadro dos 
terceirizados no país, equivalente a 22% dos 50 
milhões de empregados formais. Com a segmentação 
cada vez maior de tarefas específicas, esses números 
devem continuar aumentando. Nos EUA, por exemplo, 
onde o processo está adiantado, a terceirização 
alcança 60% da produção; na Europa, 90%. As 
Instituições de Ensino em nosso país, desde os anos 
1990, vem aprofundando as relações de trabalho com 
base em contratação de empresas de terceirização.  

O poder econômico forçou o processo das 
terceirizações de serviços no mundo do trabalho, sem 
debate prévio e de forma a apenas garantir os 
interesses do grande capital, representado pelas 
empresas que controlam ideologicamente o Estado. 

Assim, dentre os que trabalham na universidade 
hoje, assistimos, com as terceirizações, 
aumentarem os processos de superexploração do 
trabalho, figurando o trabalhador contratado em 
regime de terceirização, o maior prejudicado 
neste processo desumano.  

Aqui, neste ponto, é preciso enfatizar que o 

trabalhador terceirizado também é integrante da 

comunidade acadêmica, mas agora categorizando para 

comprometer, juntamente com os estudantes, os 

docentes e os técnicos administrativos. Nesta questão 

central, não há como pensar em relações democráticas 

e justiça social, se no universo do trabalho temos 

companheiros (as) que compõem nossa comunidade, 

coexistindo na condição de empregados 

superexplorados, sejam pelas condições de trabalho 

precarizadas, seja pela remuneração pífia, ou pelos 

direitos trabalhistas usurpados, ou ainda pela 

dificuldade de organização sindical.  

É com esse ser ganancioso, o empresário das 

terceirizações, que a Instituição de Ensino mantem 

contratos vultosos, e na plena consciência de que essa 

prática é cruel, desumana e contraditória à sua missão e 

objetivos históricos. Aos exploradores capitalistas: 

firulas e rapapés por parte dos gestores contratantes. 

Aos trabalhadores: procurem seus direitos. E assim 

sobra uma relação distante para com os trabalhadores, 

pois juridicamente a universidade não tem relação 

empregatícia direta com os mesmos. E a situação pode 

se agravar com a aprovação do PL 4330. 

Não é raro, em reuniões oficiais sobre o problema das 

terceirizações, a culpa cair em cima dos próprios 

trabalhadores, que chegam a ser identificados como 

“preguiçosos” e “ruins de serviço”. Além das 

humilhações, os terceirizados sofrem a dupla 

exploração: da empresa e da Academia; e não se 

enquadram para fins de afiliação nas representações 

sindicais da “comunidade”, dificultando sua 

Greve dos Servidores Federais 2012. Ocupação do MEC 

 

“A greve de 2012 nos deu 

importante lições. Agora é hora de 

preparar um grande movimento 

de servidores federais que 

dialogue com as reivindicações e 

demandas populares surgidas no 
levante de 2013.” 

“Estão entre as bandeiras: a luta por uma 
política salarial permanente; paridade entre 
ativos, aposentados e pensionistas; definição de 
data-base; regulamentação da negociação 
coletiva; diretrizes de plano de carreira; retirada 
de projetos no Congresso Nacional que 
prejudicam os trabalhadores públicos; além do 
cumprimento por parte do governo de acordos e 
protocolos de intenções firmados em processos 
de negociação. A antecipação da parcela de 
reajuste prevista para janeiro de 2015 e reajuste 
em benefícios como auxílio-alimentação e plano 
de saúde também fazem parte das prioridades 
desta campanha salarial” (Condisef, 2014). 

Essas bandeiras não dialogam com as 
reivindicações sociais de massa e não operam 
no nível da solidariedade de classe. Fazer um 
movimento na atual conjuntura exclusivamente 
salarial é não dialogar com as contradições e 
demandas da sociedade. E mais: é abrir espaço 
para desmobilização. Caso o governo pague a 
parcela dos acordos antecipadamente significa 
que os servidores federais em geral não têm 
motivos para desencadear um grande 
movimento? Temos.  

Essa campanha salarial, unificada no 
âmbito do Fórum das Entidades dos SPF (que 
reúne ANDES, SINASEFE, FASUBRA, 
CONDISEF e outras) apresenta uma linha de 
ação corporativista. Mas uma greve da educação 
e dos servidores federais deve se pautar na luta 
por reivindicações que agreguem toda a 
sociedade, e não apenas reivindicações 
particulares de uma categoria. Uma greve de 
protesto contra a “copa do mundo” e o que ela 
significa em termos de retrocesso social.  

Logo, trata-se hoje de fazer um 
movimento de greve não apenas por salário, mas 
uma greve de protesto por direitos coletivos. O 
papel da luta dos trabalhadores federais é elevar 
a luta pela educação para um patamar nacional, 
mostrando seu antagonismo com o projeto 
neodesenvolvimentista e neoliberal.  Ativar a 
solidariedade à luta contra as remoções, contra a 
repressão, em apoio à luta pelo transporte, pela 
defesa das terras indígenas e quilombolas.   

Não basta uma campanha salarial de 
interesses corporativos. É preciso uma grande 
campanha classista. Não basta falar da greve; é 
preciso construí-la efetivamente; não basta uma 
greve parcial de uma categoria ou outra, é 
preciso uma greve unificada dos SPF; não basta 
uma pauta salarial, é preciso uma pauta que 
defenda os interesses coletivos da classe 
trabalhadora. Essa é nossa linha para 2014.  
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Terceirização é 

Superexploração! 

Não ao PL 4330! 

Em defesa de 

trabalho, terra, 

transporte e 

educação! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aqui, neste ponto, é preciso 
enfatizar que o trabalhador 
terceirizado também é integrante da 
comunidade acadêmica, mas agora 
categorizando para comprometer, 
juntamente com os estudantes, os 
docentes e os técnicos 
administrativos. Nesta questão 
central, não há como pensar em 
relações democráticas e justiça social, 
se no universo do trabalho temos 
companheiros (as) que compõem 
nossa comunidade, coexistindo na 
condição de empregados 
superexplorados, sejam pelas 
condições de trabalho precarizadas, 
seja pela remuneração pífia, ou pelos 
direitos trabalhistas usurpados, ou 
ainda pela dificuldade de organização 
sindical.  

É com esse ser ganancioso, o 
empresário das terceirizações, que a 
Instituição de Ensino mantém 
contratos vultosos, e na plena 
consciência de que essa prática é 
cruel, desumana e contraditória à sua 
missão e objetivos históricos. Aos 
exploradores capitalistas: firulas e 
rapapés por parte dos gestores 
contratantes. Aos trabalhadores: 
procurem seus direitos. E assim sobra 
uma relação distante para com os 
trabalhadores, pois juridicamente a 
universidade não tem relação 
empregatícia direta com os mesmos. 
E a situação pode se agravar com a 
aprovação do PL 4330. 

Aliança Classista 
Sindical 

Oposição Sindical 

ANDES-SINASEFE-

FASUBRA 

 
A Aliança 

Classista Sindical (ACS) 
é uma oposição 
sindical que organiza 
trabalhadores e 
trabalhadoras da 
educação pública 
federal, das bases do 
ANDES, SINASEFE e 
FASUBRA. A ACS é uma 
oposição inter-
profissional e luta 
pelos direitos dos 
trabalhadores da 
educação e dos 
trabalhadores em 
geral. A ACS se 
organiza 
nacionalmente e em 
cada empresa 
(universidade, escola), 
através dos seus 
militantes. Ela está 
organizada em 
coletivos nas 
universidades e 
escolas de rede 
pública Federal. A ACS 
é uma Oposição que 
integra o Fórum de 
Oposição pela Base.  

Contatos 

alianca-

classista@hushmail.com 

Sites: 

http://oposicaopelabase.blo

gspot.com.br/ 

http://enopes2013.wordp

ress.com/ 

 

Nome do amigo 

Endereço 

Cidade, Estado CEP 

Não é raro, em reuniões oficiais sobre 
o problema das terceirizações, a culpa 
cair em cima dos próprios 
trabalhadores, que chegam a ser 
identificados como “preguiçosos” e 
“ruins de serviço”. Além das 
humilhações, os terceirizados sofrem 
a dupla exploração: da empresa e da 
Academia; e não se enquadram para 
fins de afiliação nas representações 
sindicais da “comunidade”, dificultando 
sua organização e emancipação.  
Os proletários, vítimas das empresas 
inescrupulosas das terceirizações, 
tomam chá de cadeira nos órgãos 
públicos da justiça trabalhista. E com 
fome e sede, retornam para suas 
casas distantes, na melhor das 
hipóteses, com um número de 
protocolo ou recibo em mãos. Nada 
que garanta o sustento imediato.  

Por isso é hora dos 
trabalhadores terceirizados 
encontrarem na organização sindical 
de TA´s e Docentes, e do movimento 
estudantil um ponto de apoio da sua 
própria organização. Hoje temos como 
tarefa estratégica lutar contra o PL 
4330. Mas essa luta não se resume a 
denúncia das terceirizações. Essa luta 
passa pela construção da organização 
dos trabalhadores terceirizados dentro 
das universidades, com a 
solidariedade de estudantes, docentes 
e TA´s.  

 

Para não ter 

Copa é preciso 

parar o Brasil! 

Construir a Greve 

Geral pela base 

2014! 

Não Vai ter Copa! 

http://oposicaopelabase.blogspot.com.br/
http://oposicaopelabase.blogspot.com.br/
http://enopes2013.wordpress.com/
http://enopes2013.wordpress.com/

