
O Governo Temer quer acabar com os serviços públicos, principalmente, com 
a educação federal. Para isso, conta com a Proposta de Emenda Constitucional nº 
241/2016 com vistas a congelar as despesas públicas pelos próximos 20 anos, 
implicando no fim de novos concursos, aquisição de equipamentos, ampliação de cursos 
e unidades, reajuste de servidores, etc. Como se não bastasse, a Lei da Mordaça quer 
proibir o pensamento crítico e o livre debate na educação. E a Reitoria parece não se 
importar com isso, desvia a atenção do real problema do IFAL para o servidor, 
como se a implantação do ponto eletrônico fosse mais importante do que os cortes 
vividos na educação.
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EM DEFESA DO 
SERVIÇO PÚBLICO!

NÃO AO PONTO ELETRÔNICO!



POR QUE DIZER  AONÃO  PONTO ELETRÔNICO?

Despesas Adicionais - Para ser instalado, o ponto eletrônico requer despesas 
com a aquisição do sistema. Indaga-se: houve processo licitatório para essa 
aquisição? Como justificar essa despesa na atual recessão econômica, utilizada 
como argumento pela instituição para justificar tantas outras coisas, inclusive 
cancelamento de visitas técnicas?

Fim das 30 horas - O ponto eletrônico é uma ferramenta de que a reitoria vai se 
valer para acabar com a jornada de 30 horas prometida em campanha eleitoral 
pelo reitor, implicando diretamente na qualidade de vida e na saúde dos 
trabalhadores, assim como na queda de rendimento do serviço do IFAL;

Ausência de Regulamentação - não existe qualquer regulamentação de 
utilização diária acerca do ponto eletrônico, vulnerabilizando a todos os 
servidores e dando ao chefe imediato o caráter absolutista de decidir sobre 
abonos e justificativas de ausências, fortalecendo ainda mais condições para o 
assédio moral no IFAL.

Filosofia da Fábrica - o modelo de controle eletrônico é utilizado pela 
iniciativa privada como mero instrumento de controle, fazendo do trabalhador 
uma peça a mais em sua engrenagem de produção. Nem de longe garante mais 
eficiência na prestação do serviço educacional que o Ifal presta à sociedade 
alagoana, considerado, pela própria reitoria, como a melhor educação pública 
de Alagoas.

Rumo à Privatização/ Fim de Concurso Público – A instalação do ponto 
eletrônico serve como manto protetor da reitoria que quer esconder as reais 
necessidades de mais servidores na instituição. Faltam servidores, exemplo 
disso é o número de trabalhadores terceirizados e a contratação, sempre 
obscura, das empresas de prestação de serviços.

Não há fragilidade do Ponto Físico – Se a Corregedoria Geral da União 
reconhece que o ponto assinado fisicamente no papel, não retrata a frequência 
do trabalhador, por que ela mesma não dá o exemplo? A CGU utiliza o ponto 
físico do mesmo jeito que o IFAL.

Autonomia do Reitor – Enquanto gestor de uma autarquia, o Reitor goza de 
AUTONOMIA para implantar, se quiser, o ponto eletrônico. Ele pode usar sua 
discricionariedade administrativa para dizer NÃO. 

RESISTA! BOICOTE O PONTO ELETRÔNICO! O boicote, aprovado em 
Assembleia Geral do Sintietfal e comunicado à gestão do IFAL, é um ato político de 
protesto. Neste caso, não pode haver corte de ponto - já que o mesmo advém de uma 
falta -, pois o servidor continuará trabalhando, exercendo sua função e registrando 
manualmente seu controle de assiduidade.  VAMOS À LUTA!
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