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Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2013.

Carta do Rio de Janeiro
XII Encontro Nacional do SINASEFE de
Assuntos de Aposentadoria e Seguridade Social
Os Servidores Docentes e Técnicos Administrativos em Educação, Ativos e Aposentados, das
Instituições Federais de Ensino, reunidos no XII Encontro Nacional do SINASEFE de
Assuntos de Aposentadoria e Seguridade Social, realizado no período de 19 a 21 de
setembro de 2013, na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, após uma ampla e qualificada discussão
da pauta estabelecida para o evento, em sintonia com a luta do conjunto dos trabalhadores
brasileiros, e focados na defesa e resgate dos direitos arduamente conquistados e
vergonhosamente retirados pelos governos Sarney, Collor, FHC, Lula e Dilma – governos que
estabeleceram marcos jurídicos (regulatórios) e políticas macroeconômicas atendendo à
perversa lógica neoliberal, principalmente do capital financeiro nacional e internacional –, que
levou a um crescimento explosivo da dívida pública; uma massiva transferência da renda dos
assalariados para o grande capital (agronegócio, as corporações e, principalmente, o capital
financeiro); que possibilitou o maior processo de acumulação capitalista e, portanto, em face
desta difícil conjuntura e da necessidade de enfrentamento de grandes desafios, foram
aprovados os seguintes encaminhamentos:
1. Realizar uma forte campanha para a anulação da Reforma da Previdência de 2003,
mais conhecida como Reforma da Previdência do Mensalão, unificando esta luta com
as demais Entidades Sindicais dos Servidores Públicos Federais e dos Trabalhadores
do Setor Privado. Esta campanha está respaldada, inclusive, pela finalização do
processo do Mensalão recentemente julgado pelo STF, que conclui com a condenação
de todos os réus denunciados, cujo objeto central da ação e sentença, foi exatamente
a configuração de que a aprovação da Reforma da Previdência ocorreu com a
utilização de grande quantidade de dinheiro, de origem ilícita, na compra de votos de
parlamentares, o que formou a aprovação da referida Reforma com vícios e corrupção.
A campanha terá uma série de ações políticas e jurídicas buscando tal nulidade, com a
expectativa que a Suprema Côrte decida pelo acolhimento do pedido, estabelecendo
uma condição de absoluta coerência com a decisão condenatória.
2. Campanha contra a implantação e adesão dos Servidores ao FUNPRESP. Esta luta
será desenvolvida através de um processo de formação de conscientização de toda a
base no sentido da percepção dos efeitos maléficos e dos interesses escusos desta
chamada “Previdência Complementar” que é de fato “uma não Previdência
Complementar” que é de fato uma “não Previdência”, constituindo um ardiloso artifício
de caráter privado utilizado pelo mercado financeiro, em cumplicidade com o governo
federal (governo Dilma), de expropriação dos Servidores Públicos Federais.
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A luta do movimento sindical dos Servidores das Instituições Federais de Ensino está
conectado em dois campos:
 No campo mais geral, somos parte do conjunto da sociedade, que foram às ruas em
grandes multidões, com gritos e palavras de ordem – as chamadas “vozes das ruas” –
que se espalharam por todo o país, no mês de junho, conclamando pelo combate à
corrupção e pelo fim da impunidade, por profundas reformas políticas; e,
principalmente, exigindo uma saúde pública que atenda com decência e de forma
universalizada a população; uma educação pública, gratuita, de qualidade; segurança
para os cidadãos; transporte público de qualidade e acessível para todos. Enfim, o
amplo movimento de massa, foi um recado contundente de rechaço às políticas
implementadas (ou não) pelo governo Dilma, governos estaduais e municipais, como
também da atuação dos poderes legislativos e judiciários. Lamentavelmente os
poderes constituídos continuam cegos e surdos aos clamores populares;
 No campo mais específico, a luta visa resgatar e defender dois princípios históricos
que são: a paridade e integralidade, que continuam sob forte ataque do governo
federal, atingindo duramente, principalmente, os aposentados e os novos servidores. O
fortalecimento da luta e a unidade dos trabalhadores (as) do Serviço Público Federal,
para pela conscientização da força e poder da “solidariedade”.
E aí, faremos ecoar o grito uníssono: “TRABALHADORES
SOLIDARIEDADE JAMAIS SERÃO VENCIDOS”

UNIDOS

PELA

O XII Encontro Nacional do SINASEFE de Assuntos de Aposentadoria e Seguridade
Social reafirmou, também, pontos que já haviam sido abordados e deliberados nos
Encontros anteriores, mas que ainda necessitam ser buscados:
I. Fim do Fato Previdenciário;
II. Manutenção e reconquista dos direitos dos servidores públicos aposentados,
pensionistas à paridade e integralidade das suas aposentadorias;
III. Garantia da inclusão e permanência dos/as aposentados/as nos planos de carreira,
com enquadramento “por cima”, mantendo o status na carreira;
IV. Revisão das aposentadorias de acordo com o tempo total de contribuição
previdenciária;
V. Auditoria nas contas da Previdência Social, considerando a explicitação da falta da
contribuição da parcela devida pelo governo; auditoria na Dívida Pública Brasileira e
luta pela mudança da política de superávit primário;
VI. Não à Reforma da Previdência dos governos FHC, Lula e Dilma;
VII. Não à Previdência Complementar e ao FUNPRESP;
VIII. Orientar as Seções Sindicais para a elaboração de programas de preparação à
aposentadoria e para a criação de Comissão de Preparação para a Aposentadoria.
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