
Trabalhadores dos Institutos Federais 
não vão pagar a conta da crise! 

 PARALISAÇÃO GERAL DIA 14 DE SETEMBRO

Embora tenham sido concebidos contra nós e apesar das críticas que temos acerca desses mecanismos de avaliação externa, os 
dados do gráfico acima deixam claro o resultado do esforço de todos os servidores, especialmente os técnico-administrativos e 
docentes dos Institutos Federais. No entanto, uma política de desmonte está sendo implantada e dificilmente obteremos 
resultados melhores nas próximas avaliações. 

Queremos alertar nossos/as sindicalizados/as e demais servidores sobre a perda gigantesca que significará o 
sucateamento da rede. 

Muitos gestores, numa postura gerencialista e muitas vezes covarde, estão fazendo eco e corroborando a política de 
desmantelamento da atual gestão do MEC, com a redução criminosa das verbas, hostilização e superexploração dos servidores. 
Num movimento que corrobora e dá força a um governo ilegítimo, fruto de um golpe institucional, esses gestores transformam a 
gestão democrática em uma piada e as instâncias de decisões colegiadas em simulações de democracia, a exemplo do que 
ocorria na época da ditadura. 

Sabemos que tecnocratas do primeiro escalão do MEC são responsáveis pela atual situação das escolas públicas do Estado de 
São Paulo, cujos resultados são pífios, e as condições de trabalho são as piores possíveis. Esses mesmos tecnocratas foram 
responsáveis pela criminosa “Reforma do Ensino Médio”, que impõe a precarização do ensino a todo território nacional, junto com 
uma visão de educação elitista e escravocrata, que flerta com o fundamentalismo religioso e com o fascismo. 

Os resultados positivos indicam que estávamos no caminho certo e não se justificam medidas como aumento da carga horária 
para docentes, redução de jornada com redução de salário, fim da assistência estudantil, aumento da burocracia, adoção de 
métodos fiscalistas, interdito à participação do sindicato, etc. Tais medidas são a marca de tudo contra o que lutamos e vicejam 
quando a democracia não funciona e quando as pessoas se “vendem” sem pensar nas consequências.  

Queremos conclamar os/as nossos/as sindicalizados/as a registrar os nomes dessas pessoas, para que divulguemos aos quatro 
ventos quem serão os responsáveis pela destruição dos Institutos Federais e da educação pública no Brasil. 

Além disso, convidamos todos vocês a se somarem ao sindicato, participarem das nossas atividades nos campus e 
construírem o dia 14 de setembro como um grande dia de paralisação. 

Alertamos toda a comunidade também que caso os ataques ao servidor público e aos Institutos Federais continuem, a deflagração 
de greve por tempo indeterminado será inevitável. 

Coordenação Funcional do Sinasefe-SP


