
A articulação nacional que tem envolvido importantes frentes de 
luta no país e que se desenha na campanha “Fora Bolsonaro!” 
tem incontáveis e urgentes razões de ser. O presidente do Bra-

sil, já reconhecido internacionalmente por sua inaptidão para coman-
dar, tem mostrado capacidade para liderar “apenas” uma longa lista 
de crimes contra o livre exercício dos poderes constitucionais, contra 
o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, contra a 
segurança interna do país e contra a probidade administrativa.

A ação não é isolada. Seguindo uma orientação coletiva dos mo-
vimentos progressistas nacionais, a ADUFC-Sindicato soma-se à luta 
de entidades como Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições 
de Ensino Superior (ANDES-SN), Federação de Sindicatos de Traba-
lhadores Técnico-administrativos em Instituições de Ensino Superior 
Públicas do Brasil (FASUBRA), Fórum das Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Federais (FONASEFE), União Brasileira dos Estu-
dantes Secundaristas (UBES), União Nacional dos Estudantes (UNE), 
entre outras.

“O Governo Bolsonaro e suas políticas e as consequências para a 
democracia brasileira” foi tema de seminário nacional do FONASEFE 
realizado em agosto último. O Fórum já anunciou que deve centrar 
suas ações contra a Reforma Administrativa e em solidariedade às 
lutas da classe trabalhadora. Para tanto, atuará na busca da unidade 
contra a política ultraliberal e o projeto de destruição dos serviços pú-
blicos, bem como derrotar as demais políticas do governo Bolsonaro e 
lutar em defesa dos direitos e por um projeto da classe trabalhadora.

A UBES e a UNE também vêm se opondo aos interventores que o 
governo Bolsonaro está nomeando em universidades e institutos de 
educação federais. O dia 23 de setembro foi marcado como mais um 
Dia Nacional de Mobilização pela Educação. Em atos virtuais e pre-
senciais, os estudantes ampliaram o movimento “Fora Bolsonaro” e 
denunciaram a destruição que o atual governo promove em diferentes 
setores do ensino.

Já está sinalizada a realização de um dia nacional de lutas com 
greves e paralisações, em 30 de setembro, nas três esferas do fun-
cionalismo (municipal, estadual e federal) e empresas estatais, em 
diálogo com o movimento estudantil e movimentos sociais para a 
segunda quinzena de setembro. Nesse período, deve ser aprofun-
dado o debate sobre o tema com os/as trabalhadores/as no setor 
público, como também desenvolvidas articulações com centrais sin-
dicais, sindicatos, juventude e movimentos sociais para avançar na 
construção das iniciativas.

O ANDES-SN também enviou uma orientação para as seções sin-
dicais pressionarem parlamentares a rejeitar o PLOA com a redução 

Jair Bolsonaro segue na Presidência da República, 
mesmo diante de uma extensa lista de ilegalidades 
e crimes que colocam em risco uma nação inteira. 
Convoca seu séquito a comparecer a atos contra 
a democracia e pelo fechamento do Congresso 
e do STF, interfere em investigações da Polícia 
Federal. Lidera, solitário, um contrafluxo mesquinho 
e perigoso no combate à pandemia que assola o 
mundo. E, no meio dela, faz pronunciamentos e atos 
que configuram crimes outros – desta vez, contra a 
saúde pública. Em sua mira mais ostensiva e letal: 
a educação e o serviço público. Por isso, a unidade 
nacional é urgente e entidades em todo o Brasil já 
deliberam ações nesse sentido. Fora Bolsonaro! 

Boletim
interativo

SETEMBRO DE 2020

“FORA BOLSONARO”:
ARTICULAÇÃO NACIONAL

É URGENTE
de orçamento para a educação, tal como está sendo preparado pelo 
Executivo. Está prevista uma redução de 18% no orçamento da edu-
cação em 2021. Diante disso, o sindicato nacional está preparando 
uma campanha contrária ao corte, para tão logo o PLOA chegue à 
Câmara dos Deputados e inicie a sua tramitação. A agenda ultralibe-
ral avança. É preciso unificar a luta. É preciso derrubar Bolsonaro.

(*) Parte deste texto foi embasada no relatório da reunião conjunta 
dos setores das IFES e IEE/IMES, realizada virtualmente, nos dias 27 
e 28 de agosto de 2020.
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https://sinasefe.org.br/site/movimentos-entidades-e-partidos-politicos-protocolam-pedido-popular-de-impeachment-de-bolsonaro/
https://sinasefe.org.br/site/movimentos-entidades-e-partidos-politicos-protocolam-pedido-popular-de-impeachment-de-bolsonaro/
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REFORMA PARA ATACAR 
DIREITOS SOCIAIS

Já tramita a Reforma Administrativa de Jair Bolsonaro, 
sendo apresentada com a falsa informação de que será 
limitada aos/às que forem ingressar a partir de agora no 
serviço público. A proposta promoverá uma completa 
desestruturação de serviços públicos. Haverá impactos 
nas carreiras, previdência, remuneração e existência de 
órgãos. O governo alardeia que a PEC 32/2020 acabará 
com privilégios e regalias, mas grande parte das carrei-
ras do serviço público que serão atingidas são as que 
executam direitos sociais, cujos servidores, pouco remu-
nerados, são fundamentais para o serviço existir.

AGROTÓXICOS: BRASIL 
VIRA LIXEIRA TÓXICA

Classificados pela Rede de Ação contra Agrotóxicos 
(PAN) como altamente tóxicos, produtos banidos em 
outros países são utilizados a esmo no Brasil. A quanti-
dade de agrotóxicos liberados só no governo Bolsonaro 
assusta: o número já chega a 787 novos registros, mui-
tos destes proibidos na União Europeia. Mesmo duran-
te a quarentena, o Governo Federal continua a aprovar 
novos agrotóxicos para serem vendidos no mercado 
brasileiro. O ano passado marcou recorde histórico de 
aprovações de agrotóxicos, com 475 novos produtos 
sendo liberados. 

FUTURE-SE COMERCIALIZA EDUCAÇÃO 

O “Programa Institutos e Universidades Empreende-
doras e Inovadoras – FUTURE-SE” (Projeto de Lei nº 
3.076/2020) pretende fazer das IFES verdadeiras unida-
des empresariais, traduzindo a real intenção do progra-
ma: privatizar universidades, institutos e espaços públi-
cos. O PL também se traduz em afronta ao artigo 207 
da Constituição Federal, na medida em que a autonomia 
universitária será substituída por processos que objeti-
vam, ao fim e ao cabo, o financiamento privado da edu-
cação pública e da pesquisa brasileira. Leia aqui nota 
técnica da Assessoria Jurídica Nacional do ANDES-SN.

PREVIDÊNCIA: REFORMA PARA 
USURPAR SALÁRIOS

Além do desmonte de vários direitos e da defasagem 
nas remunerações, os docentes sentirão ainda mais a 
usurpação dos salários com o novo regime previdenci-
ário. Um desses impactos é a incidência sobre a alíquo-
ta de desconto previdenciário, que passa dos 11% para 
14,5% a 22% para aqueles que recebem acima do teto 
do INSS. Entre as principais modificações trazidas na 
Reforma da Previdência de Bolsonaro, está o aumento 
da contribuição previdenciária para os trabalhadores e 
mudança nas regras de elegibilidade dos benefícios.

FLORESTA ARDE SOB 
DELÍRIO BOLSONARISTA

Derrubando e queimando a floresta brasileira, o agro-
negócio avança sobre a Amazônia, o Pantanal e o Cerra-
do. Nos mais recentes episódios, as chamas já consumi-
ram, entre outros biomas, 25% do Pantanal. Os motivos 
claros e identificados por especialistas são o desmonte 
por que passaram os órgãos federais de defesa ambien-
tal (ICMBio e Ibama), a inação das autoridades diante 
de uma tragédia anunciada e a falta de capacitação de 
pessoal treinado para combater o fogo. Ministro do Meio 
Ambiente justifica que o fogo que toma parte do Panta-
nal não pode ser evitado porque “questões ideológicas” 
impedem ações preventivas.

ENSINO REMOTO 
PRECARIZA E EXCLUI

A imposição do ensino remoto, que vem sendo imple-
mentado de forma autoritária e excludente, representa a 
precarização da educação e apresenta inconstituciona-
lidades e ilegalidades. Afronta os dispositivos da LDB nº 
9.394/96 de nulidade dos atos sobre a dimensão de vá-
rias normativas que o(a)s docentes não são obrigados/
as a se submeter – entre elas, o assédio moral e a cessão 
de direitos autorais. As IFES também não preveem po-
líticas de acesso dos/as docentes ao ensino remoto, o 
que realça o fato de o governo estar “economizando” 
recursos à custa dos/as servidores/as públicos/as.

GASTOS: OS PERIGOS DE 
SE MANTER A EC 95 

Ainda no governo Temer, a EC 95/2016 limitou os gastos 
públicos no Brasil por 20 anos. A epidemia da Covid-19, 
no entanto, ampliou de forma drástica os impactos 
adversos da emenda. O atual governo se mantém irre-
dutível na revogação – recomendada até por relatores 
da ONU – da EC 95. Abandonar imediatamente as me-
didas de austeridade é fundamental para se combater a 
desigualdade e a pobreza agravadas pela pandemia. E 
para garantir investimento efetivo de recursos na saúde 
pública, IFES e centros de ciência, onde inclusive são 
desenvolvidas as pesquisas necessárias para combater 
crises como a atual.

MINISTRO SEGUE PASSANDO 
A “BOIADA”

Em abril último, o desmatamento da Amazônia foi con-
siderado o maior em dez anos. Demissão de fiscais, anis-
tia a desmatadores, censura e militarização são algumas 
das políticas ambientais realizadas pelo governo Bol-
sonaro que contribuem para processos irreversíveis de 
destruição da natureza. O ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, afirmou que o período da pandemia seria 
ideal para passar reformas “infralegais”, de “simplifica-
ção” e “desregulamentação” de leis ambientais. Política 
ambiental de Bolsonaro é alvo de ações na Justiça.

IFES: R$1,4 BILHÃO 
A MENOS EM 2021 

O MEC anunciou, em agosto último, que o Projeto de Lei 
Orçamentária (PLOA) de 2021 apresentará redução de 
18,2% do orçamento discricionário (não obrigatório) das 
universidades federais. Na prática, as universidade terão 
corte de R$1 bilhão e os institutos federais, R$434,3 mi-
lhões. O orçamento também atinge o Ministério de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovações (MCTI) que terá 31,69% a me-
nos. O CNPq, que se manteve na faixa dos R$1,2 bilhão 
em 2019 e 2020, cairá sua verba para R$560 milhões em 
2021. Segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), o 
corte previsto pode inviabilizar atividades em universi-
dades federais.

QUASE 140 MIL MORTES E 
R$7 BILHÕES A MENOS PARA SUS 

Na contramão das demais lideranças mundiais, as 
omissões negacionistas de Bolsonaro atendem a uma 
lógica perversa que resvala nos constantes ataques ao 
SUS: também marca registrada do atual governo. Com 
um sistema público de saúde limitado e sobrecarre-
gado em plena pandemia, que já matou quase 140 mil 
pessoas no Brasil, Bolsonaro coloca em risco os direitos 
à vida e à saúde de milhões de cidadãos. O governo 
também anunciou cortes de verbas na saúde para 2021: 
R$7 bilhões a menos do que o orçamento inicialmente 
previsto para 2020, antes da pandemia.

FALÁCIAS DE BOLSONARO 
CHEGAM À ONU

Bolsonaro inverte e altera fatos e é desmentido a cada 
pronunciamento. Na ONU (22/9), ancorou-se num dis-
curso falacioso sob vários aspectos. Disse que o Brasil é 
“vítima” de “brutal” campanha de desinformação sobre 
a Amazônia e o Pantanal; e que os responsáveis pe-
las queimadas são “índios e caboclos”. Afirmou que “a 
produção rural no Brasil não parou” e que “o homem do 
campo trabalhou como nunca”, em fala que esconde a 
supervalorização dedicada ao grande latifúndio, dota-
do de estruturas de financiamento, crédito subsidiado 
e incentivos fiscais, enquanto a agricultura familiar tem 
cada vez menos área, crédito e direitos. 

GOVERNO INTERVÉM E PERSEGUE
É cada vez mais clara a política governamental de intro-
duzir nas IFES dirigentes afinados com o projeto nefasto 
do governo federal. Já são 14 instituições de ensino su-
perior sob intervenção (UFRGS é o caso mais recente). 
Os ataques atingem a autonomia universitária e a liber-
dade de expressão e de cátedra, desde que Bolsonaro 
assumiu a Presidência da República. O cenário de forte 
corrosão se estende à UFC, sob intervenção há mais de 
um ano. Recente e grave episódio de assédio moral e 
perseguição política a docentes vem movimentando a 
comunidade acadêmica e repercutindo nacional e inter-
nacionalmente.

SERVIÇO PÚBLICO MEIO AMBIENTEEDUCAÇÃO, CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA

UM GOVERNO 
OBCECADO
POR DESTRUIR O QUE É 
DE TODOS E TODAS
Ações desastrosas do governo Bolsonaro 
evidenciam não apenas o seu absoluto despreparo 
para gerir o país, como põem em franco risco 
e desprezam, dia após dia, tudo o que é bem 
público, seja material ou imaterial. Tentam sufocar 
a liberdade de pensamento e desenvolvimento do 
que é coletivo. Na mira ensandecida de um dos 
mais mal avaliados chefes de Estado do mundo, 
seguem em franca ameaça: Educação, Ciência, 
Tecnologia, Serviço Público e Meio Ambiente 
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