
SERVIDORES MOBILIZADOS DO IFSP 
CONQUISTAM A PRIMEIRA VITÓRIA 

EM DEFESA DAS 30 HORAS
EM REUNIÃO REALIZADA DIA 05 DE SETEMBRO, REITORIA DO IFSP

ASSUMIU O COMPROMISSO DE NÃO ALTERAR A JORNADA
FLEXIBILIZADA DOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS ATÉ QUE HAJA

NOVA MANIFESTAÇÃO DOS ÓRGÃOS REGULADORES

S E T E M B R O  D E  2 0 1 8

EM DEFESA DAS
PARALISAÇÃO E 

ASSEMBLEIA GERAL 
DIA 25 DE SETEMBRO 

VAMOS BARRAR ESSE ATAQUE! 

É NECESSÁRIO SEGUIRMOS MOBILIZADOS!  
 

ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA DIA 04 DE SETEMBRO 
DELIBEROU INDICATIVO DE GREVE. PARTICIPE DAS 

MOBILIZAÇÕES PARA DEBATER OS RUMOS DO MOVIMENTO! 
 

DEFENDER O DIREITO ÀS 30 HORAS SIGNIFICA FORTALECER A 
LUTA POR UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA, GRATUITA, DE 

QUALIDADE E SOCIALMENTE REFERENCIADA! 
O fim da flexibilização da jornada de trabalho de 30h dos técnico-administrativos, o controle de ponto eletrônico e a

burocratização dos mecanismos de controle do trabalho docente são mecanismos de transferir a lógica organizacional do
mercado para dentro da Rede Federal, com o objetivo de sucatear e privatizar os Institutos Federais.  

 
Junto com a precarização do trabalho e o desemprego, desde então o regime político se endureceu: restrição das liberdades

democráticas, retirada de direitos, inúmeros ataques relativos a desregulamentação do mercado, entrega do patrimônio
nacional, desmonte da legislação social protetora do trabalho e ajuste fiscal como centro. Podemos lembrar aqui, de
passagem: reforma trabalhista e medidas a elas associadas; terceirização total e irrestrita aprovada pelo Senado e,

recentemente, conferida constitucionalidade pelo STF; EC-95 (Emenda Constitucional) que congela os gastos públicos em
áreas sociais por 20 anos; Reforma do Ensino Médio, BNCC e avanço do programa Escola Sem Partido; além do anúncio

de privatizações de empresas estatais; entrega do Pré-Sal, dentre tantos outros. 
 

É HORA DE LUTAR E DIZER BASTA! FILIE-SE E VENHA DEFENDER SEUS DIREITOS!  
 



O artigo 1º, parágrafo único da Lei 11.892/2008 prevê a autonomia dos institutos federais e, de forma ampla,
da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Contudo, a usurpação da república em

2016, orquestrado pelas forças conservadoras basileiras, vem colocando em xeque esta autonomia.
Evidentemente, o recente ataque à jornada flexibilizada de 30 horas para os TAEs ilustra bem essa situação. 

 
Em nome de uma difusa moralidade no serviço público aliada à crescente judicialização da política, o
caráter público da rede federal de ensino segue em vias de extinção. Órgãos do governo federal como

o Tribunal de Contas da União – TCU e a Controladoria Geral da União - CGU estão intimidando,
controlando, provocando, chantageando reitorias e gestores por todo Brasil. Estes, por conveniência

ou medo, concordam com os desmandos do governo, com as ditas “recomendações”, e aplicam
retrocessos sem quaisquer resistências. 

 
Lutamos para que a jornada de 30 horas se torne um direito de fato e não seja apenas uma flexibilização -
prevista no decreto 1.590. Ou seja, devemos conquistar a redução da jornada de trabalho aos TAEs sem

redução salarial. Porém, auditores da CGU estão frequentemente vigiando institutos e questionando as 30h
de diversos cargos para, a partir disso, recomendar a suspensão imediata dessa jornada. 

 
Diante dessa investida do governo, os reitores devem resistir e lutar para que os órgãos de controle parem de
legislar ao darem parecer que não tem previsão legal, e que respeitem a autonomia dos IFEs. Além disso, os

reitores têm de estar compromissados com educação pública e de qualidade. 
 

Isso implica defender a jornada de 30 horas para garantir atendimento interrupto à população, aos usuários
dos serviços públicos, seja ele público externo ou interno, como prevê a Lei 11091, que institui o PCCTAE. 

 
Evidentemente, as interferências dos órgãos de controle do governo fazem parte de um projeto maior de

privatização da rede federal de educação. O que se vê é uma máquina burocrática neoliberal que usurpou o
Executivo, cujo mote é fazer da educação uma mercadoria barata e, portanto, vende-la para gerar lucro aos

rentistas da atrasada elite brasileira. 
 

Com a passividade de reitores e gestores, todo esse autoritarismo pressupõem uma urgente rebelião. Os
trabalhadores devem se unir e investir contra os grilhões do governo, defender a jornada flexibilizada e

avançar diante do desmonte absoluto das IFEs. 

Os ataques à jornada flexibilizada 
acontecem em todos os 

Institutos Federais! 
Vamos construir a luta em unidade! 

EM DEFESA DAS

Apenas a luta pode garantir a autonomia e o resgate do orçamento da
educação, ciência e tecnologia que foi subitamente massacrado.  

O caminho é a resistência e a mobilização de toda a comunidade para que
possamos derrotar o governo de Temer e todos que estão destruindo a

rede federal no Brasil.


