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A pós longa e frustrada tentativa de negociação com a Reitoria 
do IFBA, o balanço de dois dias de reunião foi a manutenção 

da intransigência do Reitor Renato Anunciação Filho e o impasse 
na solução dos pontos de reivindicação do movimento. O gestor 
máximo do Instituto insiste em manter seus atos administrativos 
que atropelam a democracia e retroagem em direitos historicamente 
conquistados pela categoria de servidores e servidoras da educação. 
Se se pode dizer que houve algum ganho da categoria, este foi no 
sentido de expor ainda mais as fragilidades da gestão que persiste 
em se opor à gestão participativa e manter práticas administrativas 
autoritárias. 

O principal impasse está na irredutibilidade da reitoria em admitir 
seus erros, insistindo em não revogar a Portaria nº 709, que estabelece 
o Ponto Eletrônico. Além disso, mantém a Resolução nº 19 e a Portaria 
nº 1060, aprovadas ad referendum em substituição da Resolução nº 
23, que universalizava as 30 horas semanais dos TAE. Por sinal, os 
servidores e as servidoras em greve consideram o ato ilegítimo, uma 
vez que além de passar por cima da instância máxima deliberativa 
do instituto, descumpriu o regimento do CONSUP, a gestão não 
apresentou qualquer documento da CGU para comprovar a ameaça 
de tomadas de contas ou da possível devolução ao erário público por 
conta da Resolução nº 23.

Diante da intransigência da reitoria e do impasse no avanço das 
negociações, o Campus Salvador realizou assembleia na tarde do dia 3 
de junho. Na oportunidade, servidores e servidoras do Campus Salvador 
deliberaram pela adesão à greve total, a partir daquela data. A paralisação das 
atividades da maior unidade do IFBA se somou à deflagração da greve nos 
câmpus Barreiras e Jacobina. Atualmente, são 17 campus em greve no IFBA. 

A adesão total do Campus Salvador significou um ganho importante para 
o movimento grevista, vez que este vinha sendo citado pela reitoria como 
parâmetro de normalidade das atividades para assediar os/as trabalhadores/as 
dos campi do interior do Estado e deslegitimar o pleito do movimento.

Os servidores e servidoras seguem mobilizados, aguardando efetiva 
negociação da reitoria.

IntransIgêncIa persIste e a 
categorIa dá resposta ImedIata

greve total nos campI salvador e BarreIras
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Em todo estado, a categoria tem realizado 
atividades nos campi e nas ruas. Em Vitória da 
Conquista, além do ato público com panfletagem 
na Praça 9 de novembro, no último dia 10, 
realizaram-se aulas públicas; em Jacobina, o 
destaque foi a oficina de fotografias realizada 
pelo Comando Local de Greve. Em Salvador e 
Feira de Santana foi realizado o plantio de árvores 
simbolizando a esperança de mais democracia e 
qualidade na educação.

Além de avaliações nos campi da segunda 
mesa de negociação, que resultou sem exceções 
em decisão pela manutenção do movimento 
paredista, os comandos locais de greve vem 
fazendo reuniões com mães e pais, participando 
de entrevistas a rádios e jornais como fez o 
Comando Local de Barreiras no dia 07 de junho.

Em Camaçari, no último dia 10/06, foi 
realizada a palestra “sociedade de controle, 
conquistas da classe trabalhadora, precarização 
da educação pública”.

Como é possível notar por essa pequena 
amostra de atividades nossa categoria segue 
unida e mobilizada por democracia no IFBa e, 
ao contrário do discurso daqueles que querem 

desqualificar o movimento, trabalhamos - e 
muito -  por melhores condições de trabalho 
e educação pública, laica, democrática e de 
qualidade.

moBIlIzação segue Intensa 
nos dIversos campI
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confIra a agenda de atIvIdades para os próxImos dIas
Atividades Data Local
131ª Plena Nacional 13 e 14/06 Brasília
Reunião do CEG 16/06, 9h:00 SINASEFE
3ª Mesa de Negociação 16/06, 14h:00 Reitoria
Reunião ampliada CEG x estudantes 17/06, 9h:00 Reitoria
Assembleia Estadual 17/06, 13h:30 Reitoria
Reunião do CONSUP 18/06, 7h:30 – 17h:30 Reitoria
Reunião do CONSUP 19/06, 7h:30 – 17h:30 Reitoria

Esclarecimentos à comunidade sobre a greve, entrevista com o Comando Local de Greve de 
Barreiras na Rádio Vale. Presentes os companheiros(as) Tânia Lima, Daniel Costa e Diego Carvalho

Dois dias após a assembleia no Campus 
Salvador, os/as estudantes soteropolitanos do 
integrado se reuniram no salão nobre para debater 
sua posição frente a paralisação. Numa plenária 
com cerca de 500 pessoas, a categoria decidiu, 
por aclamação, o apoio à greve dos servidores 
e servidoras do IFBA e decretaram paralisação 
estudantil com pautas próprias, muitas das quais, 
coadunam-se com a pauta do movimento do/
as trabalhadores/as. E este não é um fato isolado. 
Em Jacobina, Vitória da Conquista, Valença, 
Eunápolis e Porto Seguro, a categoria estudantil 
já havia se juntado aos servidores e servidoras 
tendo contribuído com diversas atividades que 
se realizaram nesses campi. No dia 09/06 os 
estudantes do Campus Salvador fizeram uma 
passeata da escola até a reitoria.

Em Ilhéus e Santo Amaro, as mães e 
pais também apoiam a causa da defesa da 

democracia e da qualidade na educação 
pública. Confira aqui uma pequena amostra 
de como nosso movimento está sendo visto 
pela comunidade de mães e pais: 
http://solpoesiaeprosa.blogspot.com.
br/2015/06/reitor-eletronico.html?spref=fb

mães, paIs e estudantes em todo estado 
se juntam a causa 
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Nos dias 01 e 02 de junho, aconteceu a 2ª mesa 
de negociação entre a Reitoria e o CEG. Depois das 
assembleias realizadas, o movimento apresentou 
contrapropostas no sentido de chegar ao consenso, 
especialmente das questões mais complexas – Ponto 
Eletrônico e 30 horas dos TAE. Infelizmente, apesar dos 
esforços da comissão grevista, a postura rígida e inflexível 
da gestão não permitiu avanços das propostas.

A reunião de negociação foi marcada por muita tensão, 
especialmente pela desqualificação e descredibilização 
por parte da reitoria em relação aos servidores em greve. 
Por diversas vezes, a reitoria voltou a utilizar o argumento, 

fundamentado em generalizações, de que os docentes e 
os TAE são faltosos, descompromissados e ineficientes.

No início dos trabalhos, as partes combinaram que 
a reunião da 2ª Mesa de Negociação seria registrada e 
publicada em forma de súmula para que a comunidade 
fosse informada das propostas existentes. No entanto, 
apesar da produção da súmula, a Reitoria disponibilizou 
em seu site um documento editado dos registros feitos 
na reunião, mostrando somente as suas propostas. Tal 
edição visa confundir a comunidade sobre os reais termos 
da negociação. Por isso, convidamos todos para conferir a 
súmula original publicada no site do SINASEFE – IFBA.

2ª mesa de negocIação

Nós, servidores em greve, defendemos a REVOGAÇÃO IMEDIATA DA 
PORTARIA Nº 709, e não somente suspensão temporária desta portaria. Tal 
condição é fundamental para que tenhamos segurança na discussão sobre formas 
de controle de frequência, de pontualidade e de assiduidade alternativas ao Ponto 
Eletrônico. Além disso, a proposta apresentada na 2ª Mesa de Negociação não 
difere essencialmente da proposta anterior feita pela reitoria. Na prática, mantém 
a perspectiva do PE para docentes e TAEs. Em função disso, nossa proposta foi:

“Criar uma comissão paritária (TAEs, docentes e gestão) para discutir os 
mecanismos de controle de pontualidade, de assiduidade e de frequência, 
revogando desde já, a Portaria nº 709 e a implementação do 
Ponto Eletrônico em todos os câmpus. O trabalho da comissão deveria 
ser realizado com ampla consulta à comunidade do IFBA, visando discutir 
propostas alternativas ao ponto eletrônico.” (grifos nossos)

Para nós, servidores em greve, a revogação da Resolução nº 19 é 
ponto fundamental, pois com ela, a Resolução nº 23 é restabelecida 
– e, consequentemente, as 30 horas – até que se produza nova 
regulamentação. Entendemos também que a Portaria nº 1060, que 
regulamenta a proposta da gestão para jornada de trabalho dos 
técnicos administrativos,  tem crônicos problemas legais, a exemplo 
de uso incorreto de decretos e com propostas esdrúxulas. Além 
disso, avaliamos que a proposta da reitoria continua sendo a mesma 
apresentada na 1ª Mesa de Negociação. 

Em acréscimo, o CEG cobrou à reitoria o comunicado oficial da 
CGU a respeito da notificação de devolução da remuneração dos TAEs 
ao erário público por conta da Resolução nº 23. Até o momento, a 
gestão não apresentou qualquer documento neste sentido. Também 
cobramos documento da CGU referente à Tomada de Contas Especial 
(TCE), o que igualmente não foi respondido.

ponto eletrÔnIco 30 Horas taes

“Suspensão por 60 dias dos efeitos da Portaria nº 709, com abertura 
de um amplo debate com a comunidade e envio de propostas ao CONSUP, 
além do condicionamento da revogação da portaria supracitada a partir 
da proposta final aprovada pela instância superior. Sobre a suspensão da 
Portaria nº 709/2015 no Campus Porto Seguro, que ficará condicionada 
ao diálogo com o MPF local. Por fim a gestão se compromete em defender 
na sua proposta do PE para as seguintes atividades: a) horário de aulas; b) 
atendimentos c) reuniões administrativas”.

na mesa de negocIação, a reItorIa 
apresentou a seguInte proposIção:

“Constituição de comissão paritária (entre gestão e CEG) 
para modificações na Portaria 1060/2015, com um prazo 
estipulado de 60 dias para conclusão dos trabalhos; durante 
este período, publicação de uma portaria transitória, para 
manutenção da jornada atual, garantindo a continuidade dos 
serviços prestados a comunidade pelos servidores TAE”.

na mesa de negocIação a reItorIa 
apresentou a seguInte proposta:
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Diante da inflexibilidade 
e da intransigência da 
Reitoria, consideramos que 
a única alternativa viável é 
a manutenção da greve nos 
câmpus. Juntos, unidos e 
coesos por mais democracia 
e melhores condições de 
trabalho no IFBA!

manutenção da greve

Plantio da “árvore da democracia” realizado no dia 09/06 no Campus Salvador

Os campus Juazeiro e Euclides da Cunha, 
recentemente entraram em funcionamento, não 
estão em greve e não aparecem no mapa acima

Comunicação:
Rosângela Castro - Valença
Francisco Vanderlei Ferreira da Costa – Porto Seguro
Philipe Murilo Carvalho - Ilhéus

Jurídico:
Kim Pedro Bitencourt Veiga – Vitória da Conquista
Georges Rocha – Salvador

Financeiro:
Rogério Silva – Salvador

Mobilização:
Erahsto Felicio - Valença
Paulo Tavares - Valença
Monica Lemos - Valença

Articulação Política:
Rogério Silva – Salvador
Georges Rocha - Salvador
Ismael Luiz de Matos Ferreira - Porto Seguro
Roseli Afonso – Feira de Santana


