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CARTA ABERTA DO COMANDO ESTADUAL DE GREVE 
 

No último dia 30 reuniram-se 104 servidores do IFBA para discutir os rumos do 

movimento paredista deflagrado em âmbito estadual. As falas na assembleia 

consideraram o desgaste no prolongamento da greve, bem como todas as tentativas 

impetradas no sentido de reabertura da mesa de negociações com a Reitoria do IFBA, 
evidenciando inclusive os recuos sinalizados pelo movimento a fim de acatar as 

condições dantes para a retomada das negociações. Diante deste cenário, os presentes 

avaliaram a necessidade de retornar as atividades nos campus em prol do interesse 

público como sendo a melhor alternativa para o momento.  Portanto, decidiu-se pelo 
retorno ao trabalho no dia 03/08/2015 (segunda-feira), respeitando as especificidades de 
cada campus no para o retorno às aulas, contudo, permanecendo em “Estado de 

Mobilização”, uma vez que ainda há impasse no que se refere à implantação do Ponto 

Eletrônico e o regime de 30h para os Técnicos Administrativos em Educação (TAE), as 

quais foram incluídas na pauta de reivindicações da greve nacional do SINASEFE 

deflagrada no dia 13/07/2015. 
Esclarecemos que o retorno ao trabalho não implica em submissão às portarias que 

estabelecem o controle eletrônico de frequência (709/2015), nem ao regime de 40 

(quarenta) horas semanais para os TAE (1060/2015), pois continuaremos resistindo à sua 

implementação até que haja um acordo formal, construído democraticamente entre a 

Gestão e a comunidade. 
O “Estado de Mobilização” dar-se-á a partir das seguintes ações: 

1. Realização de aulas públicas nos campi para esclarecer/avaliar o movimento 

de greve, bem como discutir autoritarismo na gestão institucional; 

2. Instalação das eleições para o Conselho de Representantes Sindicais, que 

mobilizará um representante sindical por campus, o qual seguirá se reunindo 

periodicamente para acompanhar desdobramentos pós-greve e traçar 

possíveis estratégias; 

3. Estabelecimento de um calendário de mobilização e paralisações que permitam 

a manutenção das atividades de resistência, potencialmente a serem 

desenvolvidas nos dias de realização das reuniões do CONSUP.  
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4. Realização pelo SINASEFE (em data oportuna) de um seminário de âmbito 

estadual que verse sobre a formação política e realize atividades de proteção 

ao trabalhador, contra práticas de assédio moral e abertura de processos 

administrativos disciplinares (PAD).  

5. Conclusão o mais rápido possível do processo de contratação empresa de 

assessoria de comunicação, para construir campanha publicitária profissional 
contra o autoritarismo no IFBA. 

6. O SINASEFE comprometeu-se em verificar a possibilidade de contratação de 

uma nova assessoria jurídica para tratar de demandas jurídicas do pós-greve, 

preferencialmente, alguém com experiência no âmbito dos movimentos sociais.  

Por fim, é fundamental ressaltar que a interrupção do movimento neste momento se 
fez pelo respeito à comunidade atendida pela nossa Instituição, no sentido de evitar 

prejuízos desnecessários a servidores e estudantes, em virtude de um processo de 

negociação intencionalmente travado há mais de um mês. Recuamos agora, mas 

orgulhosos por termos conseguido realizar uma greve com 100% de adesão dos campi do 

IFBA, denunciando medidas autoritárias por parte da nossa Gestão, conscientizando 
servidores, estudantes e comunidade em geral sobre a necessidade de construção de 

uma gestão efetivamente democrática e participativa! Nosso grito ecoou por todo Brasil, 

uma vez que nossas reivindicações agora figuram como pauta da greve nacional! O 

autoritarismo no IFBA não passará! Continuaremos na luta!  
 


