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Reunião ampliada
dos SPF deﬁne calendário de
lutas para agosto e setembro

Apó s dois dias de intensos debates, o Fó rum
das Entidades Nacionais dos Servidores Pú blicos
Federais (Fonasefe) de iniu neste domingo (6)
um calendá rio de açõ es de mobilizaçõ es e lutas
para o segundo semestre de 2017. A reuniã o
ampliada teve inıćio na noite de sexta (4), com a
mesa de aná lise de conjuntura. No sá bado, ocorreram mesas de debates sobre as medidas de
ataques aos direitos sociais e trabalhistas. Ao
inal das discussõ es, os servidores pú blicos
federais (SPF) se reuniram em grupos de trabalho
(GT) para debater as temá ticas e traçar estraté gias de enfrentamento para o pró ximo perıo
́ do.
Com a consolidaçã o das discussõ es dos GTs, os
servidores de iniram, por consenso, construir um
dia nacional de paralisaçã o e greve, por 24 horas,
no mê s de setembro, em conjunto com demais
categorias de trabalhadores; e um Dia Nacional

de Luta, em Brasıĺia (DF), caso o governo federal
leve adiante a votaçã o da contrarreforma da
Previdê ncia. Alé m disso, foi deliberado na reuniã o, a organizaçã o nos dias 11 e 16 de agosto, do
Dia Nacional em Defesa da Educaçã o Pú blica e um
Dia Nacional de Luta contra a Terceirizaçã o e
extinçã o de zonas eleitorais; em Defesa da Saú de
e da Previdê ncia Pú blica e contra o desmonte do
Serviço Pú blico, respectivamente.
Para intensi icar a organizaçã o da luta, os
servidores deliberaram, també m, por fortalecer
os fó runs de servidores pú blicos nos estados,
convocar assembleias por categorias e reuniõ es
ampliadas entre os servidores pú blicos das trê s
esferas, assim como construir dias de lutas nos
e s t a d o s p e l a s r e v o g a ç õ e s d a E m e n d a
Constitucional 95 (ex-PEC 55), das leis
Trabalhista (Lei 13.467/2017) e da Terceirizaçã o
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(Lei 13.429/2017), para barrar a contrarreforma
da Previdê ncia e o Programa de Desligamento
Voluntá rio (PDV) e, ainda, pelo arquivamento do
Projeto de Lei (PL) 248/98 e do Projeto de Lei do
Senado (PLS) 116/17, ambos os projetos põ em
im a estabilidade do servidor pú blico
També m foram aprovadas moçõ es de apoio à s
diversas lutas sociais e em repú dio aos ataques
que vem sendo proferidos aos trabalhadores.
Entre elas, a moçã o de apoio à comunidade
acadê mica da Universidade Federal da Integraçã o
Latino-Americana (Unila) e em repú dio ao deputado federal Sé rgio Souza (PMDB-PR), autor da
proposta de extinçã o da universidade.

estados e elevar o patamar de mobilizaçã o dos
servidores para a construçã o de um Dia Nacional
de Luta em Defesa dos Serviços Pú blicos.
“A reuniã o ampliada do Fonasefe foi importante, porque demonstrou o consenso que temos, de
que essa luta nã o pode ser apenas dos servidores
pú blicos federais. Por isso, a necessidade de
articular nos estados, fó runs estaduais dos
servidores pú blicos, envolvendo os municipais,
estaduais e federais e, també m, os movimentos
sociais e categorias em luta nesse perı́odo. A
reuniã o apontou, ainda, a necessidade de construir uma greve do funcionalismo pú blico, das trê s
esferas, em articulaçã o com as categorias que irã o
entrar em Campanha Salarial. Ao mesmo tempo
Avaliação
vamos pressionar as centrais sindicais para
Para Eblin Farage, presidente do ANDES-SN, a convocar uma nova Greve Geral”, disse.
reuniã o ampliada evidenciou que é necessá rio
ampliar a mobilizaçã o a partir das bases nos
Fonte: ANDES-SN

NOTA DA DIRETORIA DO ANDES-SN CONTRA OS CORTES DAS VERBAS DE C&T

Por uma ciência e tecnologia
a serviço do povo
O c o m p l exo p ú b l i c o d e
Ciê ncia e Tecnologia (C&T)
brasileiro está em franco processo de desmonte, a exemplo
do que ocorre com as universidades pú blicas. Isto é expressã o
da polıt́ica mais geral do governo ilegıt́imo de Michel Temer de
destruiçã o dos direitos sociais,
humanos e trabalhistas. Alé m
das previsõ es orçamentá rias
serem muito rebaixadas, seguindo as diretrizes do ajuste iscal, o governo impõ e
cortes de verbas que praticamente inviabilizam o
funcionamento das instituiçõ es federais de
ensino superior, dos institutos pú blicos de pesquisa e agê ncias de fomento e apoio à formaçã o –
caso do CNPq e da CAPES.

As despesas federais
com o Ministé rio de Ciê ncia,
Tecnologia, Inovaçã o e
Comunicaçõ es (MCTI) vê m
decaindo ano apó s ano,
atingindo limites extremos
nos dias atuais com o
iminente risco de suspensã o
de obrigaçõ es assumidas
pelo mais importante ó rgã o
de fomento à pesquisa
vinculado ao ministé rio, o
CNPq. O ano começou com uma previsã o orçamentá ria de R$ 4,6 bilhõ es para a pasta e um
contingenciamento de 500 milhõ es, o que implicava num montante para gasto de apenas 4,1
bilhõ es de reais. Este é o menor volume de recursos destinado ao ministé rio desde 2003 (R$ 5,9
bilhõ es), representando pouco menos da metade

dos gastos de 2014 (R$ 8,5 bilhõ es) e 40% das
despesas realizadas em 2010 (R$ 11,5 bilhõ es) a
preços de janeiro de 2017.
Os cortes vê m sendo aplicados sem qualquer
discussã o com a sociedade, com entidades representativas do(a)s trabalhadore(a)s da á rea ou
mesmo com as agê ncias de fomento e as associaçõ es de cientistas. Trata-se de iniciativas autoritá rias e ilegıt́imas, amparadas na malé ica e antissocial Emenda Constitucional 95 que impõ e um teto
aos gastos pú blicos ao mesmo tempo em que
libera o pagamento de juros, amortizaçõ es e
rolagem da dı́vida pú blica. No ano de 2016,
43,94% dos gastos totais da Uniã o foram para a
dıv́ida, enquanto para o inanciamento de C&T
destinaram-se apenas 0,24%. Isto evidencia que
os cortes de verbas nas á reas sociais e no complexo pú blico de C&T servem ao insidioso sistema da
dı́vida pú blica, que gangrena o tecido social
brasileiro.
A iniquidade dos contingenciamentos de
verbas para a á rea de C&T nã o está apenas em que
tais recursos estã o sendo carreados para inanciar
a corrupçã o e engordar banqueiros e rentistas. A
gravidade da situaçã o se expressa, també m, nos
impactos devastadores que os cortes tê m sobre
vá rios programas e projetos de pesquisa em
andamento. Tais atividades sofrerã o descontinuidade, seja pela falta de recursos para aquisiçã o de
maté rias primas, insumos, equipamentos e
pagamento de pessoal, seja pela dispersã o de
grupos de pesquisadore(a)s ou mesmo pela “fuga
de cé rebros” para outras á reas ocupacionais ou
para outros paıśes.
Em preços de janeiro de 2017, as despesas
federais com o CNPq foram da ordem de R$ 2,5
bilhõ es em 2013, caindo para R$ 1,3 bilhã o em
2016, com o mesmo valor previsto para 2017.
Todavia, o ó rgã o só foi autorizado a gastar 56%
deste valor, o que equivale a R$ 730 milhõ es,
montante já quase inteiramente consumido até o
presente momento. Isto explica, por exemplo, a
diminuiçã o das bolsas de iniciaçã o cientı́ ica e
tecnoló gica de 85.139 em 2014 para 54.621
atualmente. Na mesma direçã o, as bolsas de
mestrado e doutorado no paıś decaıŕam de 26.573
para 23.312 no mesmo perıo
́ do. Situaçã o mais
grave ocorre com os auxı́lios à pesquisa que
contam hoje com aporte de R$ 15,2 milhõ es contra
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R$ 631,6 milhõ es gastos em 2014. Se essa situaçã o nã o for revertida, cerca de 105 mil bene iciado(a)s com bolsas e auxıĺios poderã o ser penalizado(a)s, alé m de prejuı́zos para atividades
outras em andamento.
Tal situaçã o denota total descaso com o
desenvolvimento cientı́ ico e social do Brasil e é
parte de um programa regressivo mais amplo
expresso nas diferentes contrarreformas implementadas ou em via de aprovaçã o, destacandose: o “Novo Regime Fiscal” (EC 95/2016), a
contrarreforma da previdê ncia (PEC 287/2016),
a contrarreforma trabalhista (Lei 13.467/2017)
e a lei da terceirizaçã o (Lei 13.429/2017). O
desprezo para com o complexo pú blico de C&T é ,
també m, parte do clima de obscurantismo e
conservadorismo produzido pelas elites que
tentam emplacar a agenda regressiva na sociedade brasileira.
Coerente com a histó rica defesa de um
complexo pú blico de C&T voltado para os grandes problemas da sociedade brasileira, o ANDESSN saú da as iniciativas de parte da comunidade
acadê mica e cientı́ ica que vem se pronunciando
contrá ria aos cortes orçamentá rios. Ao mesmo
tempo alerta que os contingenciamentos orçamentá rios nessa á rea sã o parte de um programa
regressivo em curso no paı́s que precisa ser
combatido em seu conjunto. Assim, a alternativa
só pode ser forjada no fragor das lutas mais
gerais do(a)s trabalhadore(a)s contra a agenda
regressiva e para derrubar o governo ilegıt́imo
de Michel Temer.
As açõ es polıt́icas contra os cortes no orçamento e na defesa de mais recursos para C&T só
fazem sentido se articuladas com a defesa dos
direitos sociais e trabalhistas em processo
acelerado de destruiçã o. Devem també m ter por
tela um sistema pú blico de ensino e produçã o de
conhecimento cientı́ ico e tecnoló gico voltado
para os problemas cruciais da maioria da sociedade brasileira.
Brasıĺia, 4 de agosto de 2017
Fonte: ANDES-SN

