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Os ataques continuam! Mobilizar e resistir em defesa do servidor público! 
 
 
Caros/as coordenadores/as de base, sindicalizados/as, e demais servidores/as do IFSP, 
 
Iniciamos esse segundo semestre em um quadro de inúmeros ataques. Precisamos armar 
nossa categoria para as batalhas que virão. Isso com a certeza de que nossas mobilizações 
no semestre passado, o avanço do sindicato nos campus, nos quais não estávamos 
presentes, a independência com relação à Reitoria foram conquistas importantes, em um 
cenário adverso. A continuidade desse trabalho, com ênfase no fortalecimento da base, são 
nossos motores de ação. 
Para preparar a mobilização da nossa categoria, faremos nossa Assembleia Geral no dia 
24 de agosto, às 14h, no campus São Paulo. A data da Assembleia pode parecer distante, 
mas a proposta é de que a mobilização comece nos campus por meio de reuniões e 
Assembleias locais, para que possamos fazer uma grande Assembleia Geral (AGE). Com a 
preparação e envolvimento dos servidores nos campus, a AGE se fortalece. 
Onde não for possível realizar Assembleia de Campus, propomos que sejam feitas reuniões 
com o maior número possível de servidores. Temos algumas questões fundamentais que 
gostaríamos que fossem discutidas: 

1) Ataques do governo federal ao servidor público. 

 

O governo lançou, por meio de Medida Provisória (MP), (Confira a MP na íntegra: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2017/Mpv/mpv792.htm ), um conjunto de 

ataques ao serviço público federal. Implementa um Plano de Demissão Voluntária 

(PDV) que, diante do congelamento do orçamento para a educação nos próximos 20 

anos e dos acintosos cortes de verba, só pode resultar na precarização do nosso 

trabalho e na ampliação de espaços para a terceirização. São amplamente 

conhecidas as consequências do PDV implementado durante a década de 1990, em 

especial nas estatais e bancos públicos, com a precarização das condições de 

trabalho e aumento do adoecimento dos que permaneceram.  

Além disso, essa MP estabelece a licença sem remuneração por 6 anos. Chama a 

atenção o fato de que essa licença pode ser determinada pelo órgão do serviço 

público, sem a anuência do servidor, e por razões que envolvem o “bem do serviço 

público”, expressão essa que, na atual conjuntura, chega a ser cômica na “voz” de um 

governo cuja legitimidade é, no mínimo, questionável, amplamente acusado por 

corrupção e que está implementando um projeto de Estado que foi sistematicamente 

derrotado nas últimas eleições.  

  

Alguns trechos da MP são suficientes para percebermos o quanto ela cria uma 

situação de insegurança e pode incentivar a perseguição dos servidores por parte de 

chefias autoritárias e desonestas: 

Art. 13 (...) § 2º  A licença incentivada de que trata o caput terá duração de três anos 
consecutivos, prorrogável por igual período, a pedido ou a interesse do serviço público, 
vedada a sua interrupção. 
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§ 3º  Observado o interesse do serviço público, a licença incentivada poderá ser concedida 
pela autoridade máxima do órgão ou da entidade a que se vincula o servidor, permitida a 
delegação de competência. 

 Além disso, ela consolida a redução da carga horária com redução de salários, 

implodindo ainda mais a possibilidade de crescimento e desenvolvimento dos IFs. 

Não há dúvidas de que esse “governo” escolheu os servidores públicos como 

alvo e apresenta-os à opinião pública como responsáveis pela crise econômica, 

quando na verdade, sabemos que ela é provocada, em grande parte, pela corrupção  

e ganância desenfreada de financistas estéreis que só visam a maximização dos 

lucros, mesmo que isso custe o sacrifício de milhões. 

 

2) Campanha salarial e seu contexto 

 

Além da MP, o governo sinaliza com o corte de auxílios fundamentais para o exercício 

do nosso trabalho como auxílio-transporte, auxílio pré-escola, auxílio-alimentação. 

Nada se fala de cortar os benefícios do alto escalão do Judiciário ou mesmo dos 

deputados e senadores. 

Nesse contexto, o governo ilegítimo não quer receber as entidades sindicais dos 

servidores públicos para negociar nossas demandas  

(Ver em: 

http://www.sinasefe.org.br/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=1949:2017-07-

27-06-26-03&catid=1:latest-news&Itemid=75). 

Até mesmo a parcela do “reajuste salarial” para os docentes, definido na última greve, 

está em risco. 

Nos dias 4, 5 e 6 de agosto, o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores 

Públicos Federais (FONASEF) fará uma reunião ampliada para discutir esse contexto 

e pensar em ações conjuntas dos servidores federais. O Sinasefe-SP estará presente 

e trará para os servidores as informações da reunião. Precisamos nos unir em defesa 

do serviço público. 

 

3) Demandas dos técnico-administrativos 

Os técnico-administrativos vivenciam condições precárias de trabalho e estão com 

sua carreira ameaçada com o ofício circular nº 1/2017/COLEP/CGGP/SAA-MEC, que 

extinguiu 
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a descrição dos cargos do PCCTAE. Nesse sentido, achamos fundamental que as 
Assembleias de campus discutam e formulem propostas para pautarmos as reivindicações 
dos técnicos administrativos, inclusive para levarmos para o Grupo de Trabalho do Sinasefe 
Nacional, que acontecerá no início de setembro e discutirá a carreira dos técnico-
administrativos. 

 

4) Revisão dos critérios de avaliação e progressão docente e também as mudanças na 

resolução 109, que estabelece as atribuições docentes. 

 

Para os docentes, duas mudanças importantes estão em formulação por Comissões do 

IFSP: os critérios de avaliação e progressão e também as atribuições docentes 

previstas na resolução n. 109. Achamos fundamental o nosso envolvimento nessa 

discussão para impedirmos o avanço dos critérios de produtividade e pensarmos as 

atividades docentes por meio do tripé ensino, pesquisa e extensão. Enviamos em 

anexo a minuta dos critérios de progressão e avaliação docente para serem discutidos 

nos campus. 

 

5) Por último, reiteramos nossa reivindicação de que a Reitoria emposse nosso 

representante, legitima e democraticamente eleito, no Conselho Superior (Consup). A 

negativa do reitor nesse sentido, em conjunto com a ausência de um posicionamento 

claro frente a essas questões, complicam ainda mais a situação. Cabe a nós 

servidores, que elegemos o atual reitor, exigir uma tácita recusa da Reitoria à política 

de “sacrifícios” e “pragmatismo burocrático quantitativista” do atual governo. 

O cenário é bastante adverso, mas só com unidade e mobilização podemos enfrentar 

os ataques que nos ameaçam. Participe das nossas Assembleias e filie-se ao 

Sinasefe-SP.  

Por um sindicato independente e combativo, em defesa da educação pública de qualidade e 
socialmente engajada! 
Fora Temer! Nenhum direito a menos! 

São Paulo, 3 de agosto de 2017. 
 

Coordenação Funcional 
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