
Vivemos um momento marcado por uma escalada autoritária e por mudanças reacionárias no regime político.  

Dentre outras barbaridades, o assassinato de Marielle e Anderson, a chacina contra os jovens de Maricá e o atentado contra os ônibus da 

caravana de Lula demonstram um cenário de ações violentas que se alimentam e são alimentadas pela iniciativa política da extrema- 

direita. A prisão do ex-presidente Lula, num processo irregular e sem provas, é uma denúncia viva para o mundo sobre os ataques aos 

direitos democráticos no Brasil, ao mesmo tempo em que os direitos trabalhistas e de seguridade social são retirados. 

Diante desta conjuntura nacional, de retrocessos, golpes, contrarreformas e atentados contra a vida de lutadores sociais, o Instituto Federal de São 

Paulo é alvo de um projeto privatizante. O governo pretende dividir o IFSP em três reitorias.  

Se esse processo se consolidar, significará a precarização das condições de ensino, pesquisa e extensão no IFSP e agravará os problemas 

existentes. Teríamos ainda mais dificuldades para manter as conquistas dos técnicos-administrativos e docentes tendo que negociar com três 

Reitorias diferentes. Sem contar que os novos reitores seriam nomeados pelo MEC e não eleitos pela comunidade. 

A criação de novas Reitorias não virá com a garantia de maior investimento. Pois é justamente o contrário disso que vem ocorrendo, tanto através do 

congelamento dos investimentos públicos nos próximos 20 anos (Emenda Constitucional n. 95) quanto da redução orçamentária vivida por toda a 

rede federal e todos os campus do IFSP. 

Alguns gestores parecem não se preocupar com as consequências dessa divisão e preferem entrar no jogo e de forma velada ou explícita apoiar a 

divisão. No fim das contas, as práticas desse governo mostram que não é possível ter nenhum tipo de garantia ou negociação. 

As trabalhadoras e trabalhadores do IFSP, reunidos em assembleia realizada na última quinta-feira (12), deliberaram sobre a importância de 

conciliar as pautas nacionais e a defesa do Instituto Federal de São Paulo.  

Da nossa parte, acreditamos que o momento exige firmeza de postura. Não aceitaremos que esse governo destrua nossa instituição e nossas 

conquistas! CONFIRA AS DELIBERAÇÕES ACERCA DO PONTO DE CONJUNTURA NACIONAL E MOBILIZAÇÕES: 

- DIVISÃO É GOLPE! #IFSPRESISTE 

 

- Intensificar a campanha contra a divisão do IFSP! Fortalecimento do IFSP com unidade e autonomia! 

 

- Exigência que a Reitoria assuma um posicionamento público até o dia 19 de abril; 

 

- Carta-Aberta à Setec/ MEC solicitando informações sobre a divisão e também uma reunião para esclarecimentos; 

 

- LULA LIVRE! EM DEFESA DAS LIBERDADES DEMOCRÁTICAS E ELEIÇÕES LIVRES! 

 

- Caravana Sinasefe-SP à Curitiba; 

 

- 17 DE ABRIL É DIA DE LUTA! Dois anos do golpe! 

 

- Elaboração de uma carta em desagravo à posição da CSP-Conlutas sobre a prisão de Lula;



PAUTA DOS TÉCNICOS- 

ADMINISTRATIVOS

A luta dos servidores técnico-administrativos também foi pauta da Assembleia Geral desta quinta-feira (12 de abril), em especial a 

questão do Assedio Moral. O combate ao assédio moral deve ser feito em diferentes âmbitos, lidando com os casos individuais, mas também 

atuando coletivamente buscando mudar a forma de gestão e organização do trabalho que propiciam a ocorrência do assédio moral  dentro da 

estrutura do IFSP. Desta forma, a solução passa necessariamente pela busca de uma melhor gestão do trabalho, que deve ser feita 

coletivamente. Isso exige que os problemas sejam enfrentados de forma sincera e organizada, por todos aqueles que estão envolvidos e o 

sindicato reafirma que está na linha de frente nesta luta. 

DELIBERAÇÕES: 

- Intensificar a luta contra o assédio moral; 

- Plantão mensal do Departamento Jurídico e da Coordenação Funcional para assessorar os servidores contra o assédio moral; 

- Que as Coordenações de Base busquem realizar plantões para atender as demandas dos servidores; 

- Reunião ampliada CISTA, Sinasefe-SP, representantes técnicos-administrativos dos campus para discutir as demandas específicas.. 

AGENDA PÚBLICA DOCENTE

Em resposta, a Reitoria se comprometeu em repensar a adoção deste sistema e marcar uma nova reunião. No entanto, fomos surpreendidos por 

um comunicado oficial modificando a Agenda Pública Docente sem que tivéssemos a oportunidade de dialogar sobre o novo documento e a nova 

proposta. 

Diante disso, o Sinasefe-SP está articulando uma nova reunião com a Reitoria e Assembleia Geral do dia 12 de abril deliberou:  

- NÃO PREENCHIMENTO DA NOVA PROPOSTA DE AGENDA PÚBLICA DOCENTE! 

-  Continuar as negociações com a Reitoria; 

- Apontar as incoerências e ilegalidades da proposta; 

- Defender a publicidade das atividades docentes; 

- Defender que a PIT e RIT, como prevê a resolução 109, sejam utilizadas como documentos de publicização de atividades docentes. 

No dia 21 de março, uma comissão do Sinasefe-SP foi recebida pela Reitoria do IFSP. Na ocasião, nossos 

representantes apontaram diversos problemas e irregularidades em relação à "Agenda Pública Docente", além 

da emissão de um parecer do departamento jurídico sobre o tema que está disponível no site do sindicato. 


