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SinaSefe - ifBa Sindicato Nacional dos Servidores Federais
da Educação Básica, Profissional e Tecnológica
Gestão: Avançar na Luta e na Unidade

Como dizia Gilberto Gil na canção “Toda menina baiana”, “pro bem, pro mal, primeira mão na Bahia”. Foi 
aqui que tudo começou. Foi o SINASEFE-IFBA a primeira seção a deflagrar a greve de servidore(a)s federais 
da área de Educação. Lutando contra uma gestão tirânica, docentes e TAEs resolveram mostrar a sua força 
e paralisaram o IFBA por quase 120 dias. 

Em uma greve atípica, as bases protagonizaram a luta, que contou com o apoio de diversos pais, mães e 
estudantes, que compreenderam a importância da paralisação para o avanço das negociações, já que o 
reitor Renato Anunciação não sabe o significado da palavra democracia. Nem ele, nem o(a)s que seguem 
as suas “leis”. Quem não recorda o episódio de Jequié, quando o diretor do campus Antônio Moab não 
permitiu a entrada do SINASEFE-IFBA na unidade para a realização de uma assembleia de greve? Nós não 
esquecemos e continuamos cobrando a apuração da conduta desse gestor!

  Mesmo com toda a perseguição, o assédio das mais variadas (e criativas, 
para o mal, é claro!) formas e a falta de diálogo por parte da gestão, a 
categoria permaneceu firme, buscando, entre outros pontos, a supressão 
do ponto eletrônico; a imediata implementação da Resolução Nº 46 (carga 
horária docente); a manutenção da jornada de 30 horas para o(a)s TAEs; 
o fim das perseguições políticas através de Processos Administrativos 
Disciplinares (PADs) e outros mecanismos; transparência e publicização 
das reuniões do Colégio de Dirigentes, com pauta previamente divulgada, 
transmissão e ata das reuniões, bem como participação da comunidade 
nas reuniões do CONSUP; o restabelecimento do Intraifba, de forma 
a permitir ampla e democrática participação de toda comunidade nas 
discussões da instituição; uma melhor infraestrutura nos campi. 

O(a)s servidore(a)s do IFBA estavam (e continuam) em busca, apenas, dos 
seus direitos básicos, como crescimento profissional, justa remuneração 
e qualidade de vida, condições necessárias para poder proporcionar uma 
Educação de qualidade aos meninos e meninas do Instituto.

Por que deve ser o(a) trabalhador(a) que tem que arcar com a ineficiência 
da gestão pública? É responsabilidade do(a) trabalhador(a) se o 
gestor não sabe planejar, põe a culpa na crise e no corte de verbas no 
setor e quer expandir uma instituição que sofre com um quadro de 
funcionário(a)s deficiente? Estas são algumas dúvidas que continuam a 
permear as mentes do(a)s milhões de trabalhadore(a)s da Educação e são 
sempre destacadas e criticadas pelo SINASEFE-IFBA.

Pro bem, pro mal 
Primeira mão na Bahia”
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Após a eleição da atual direção do SINASEFE-IFBA (03/03), a Gestão 
Avançar na Luta e na Unidade (biênio 2015/2017) tomou posse (09/03) 
e, com o início da mobilização que levou a categoria a deflagrar a sua 
maior e mais longa greve (12/04), não teve tempo para a implementação 
da agenda proposta à comunidade.

A Greve desenrolou-se por quase quatro meses de intensa luta, resistência 
e trabalho, nos quais a Direção do Sindicato apoiou diuturnamente 
as atividades do Comando Estadual de Greve (CNG) e dos Comandos 
Locais de Greve (CLG). Foram realizadas cerca de 20 Assembleias 
Gerais (algumas no interior do Estado, Jequié, Valença, Simões Filho e 
Feira de Santana), boletins e faixas foram confeccionados, a logística de 
transporte e alimentação foi organizada e garantida pela direção sindical 
e o gerenciamento responsável e transparente dos recursos financeiros 
possibilitou a viabilização de todas as demandas apresentadas ao longo 
do movimento. O investimento chegou a cerca de R$ 125 mil.

Apesar dos percalços, chegamos ao final da greve com uma avaliação 
positiva do movimento, com a nossa base colocando na agenda nacional 
lutas de interesse local e nacional, como é o caso da supressão de 
controle de frequência EBTT para docentes e TAEs, 30 horas para o(a)s 
TAEs e RSC para TAEs e aposentado(a)s. A nossa greve pavimentou as 
lutas da categoria no plano nacional e, mais uma vez, fomos vanguarda 
do movimento no país. 

O processo de greve, no entanto, indicou debilidades que, apesar de já 
terem sido identificadas na plataforma e no planejamento da atual gestão 
sindical, tiveram que serem enfrentadas no curso do movimento grevista, 
estes foram, por exemplo, os casos da Comunicação e do Jurídico do 
Sindicato. Tivemos que trocar a roda com o carro andando! 

Passada a greve, foi realizada uma atividade de Planejamento Estratégico 
com toda a Diretoria, prestadore(a)s de serviços e funcionário(a)s do
Sindicato. Várias providências estão em curso, visando honrar o 
compromisso de campanha da Chapa Avançar na Luta e na Unidade. 

Neste sentido, temos a dizer sobre a Comunicação que, a informação mal 
transmitida ou mal compreendida gera ruídos, conflitos e torna qualquer 
ação improdutiva. Por isso, temos investido em uma Comunicação ainda 
mais eficiente com a categoria, com a contratação de uma jornalista e de 

mais serviços especializados, e a utilização de diversas mídias, a fim de 
ampliar o alcance das mensagens, e a abertura constante de espaços para 
o diálogo e o debate. 

Além disso, a Assessoria Jurídica (AJ) passa atualmente por uma 
reestruturação na qual destacamos a contratação de uma nova 
advogada, e a montagem de uma equipe de três advogado(a)s, o que 
tornou possível a disponibilização de atendimento advocatício diário 
para o(a)s servidore(a)s, a contratação de uma estagiária de Direito e a 
implementação de um sistema eletrônico de acompanhamento on line 
das movimentações das ações e atendimento dos sindicalizado(a)s (em 
curso). A filosofia da AJ também muda, não nos restringiremos a apenas 
defender nossos interesses pecuniários, administrativos e trabalhistas; 
vamos ampliar nossa ação de fiscalização sobre a gestão do IFBA (seus 
excessos, eventuais desvios e/ou irregularidades) e apoiar os movimentos 
sociais e estudantis. 

Nos próximos meses teremos também uma agenda intensa nas 
Coordenações de Formação Política, Combate a Opressão e de Políticas 
Educacionais, com o início das visitas aos campi, desenvolvimento de 
campanhas (Combate ao Assédio Moral e Sexual) e a estruturação do 
Grupo de Trabalho de Políticas Educacionais e Culturais (GTPEC).  

Todo o nosso esforço, entretanto, vem enfrentando os obstáculos impostos 
por uma gestão autoritária e hostil e, infelizmente, também a postura de 
determinado(a)s colegas que vêem o Sindicato como um mero prestador 
de serviços e não como uma entidade necessária, que é composta por 
todo(a)s e, em particular, por alguns colegas que dedicam parte de seu 
tempo em defesa do interesse coletivo.

Portanto, necessitamos, sim, ser permanentemente avaliado(a)s, mas 
precisamos do respeito e do apoio de todo(a)s, pois nossos propósitos 
são a defesa dos direitos de centenas de docentes e TAEs que compõem o 
IFBA, a luta diária visando a construção de uma outra instituição, a efetiva 
e plena democracia e uma sociedade mais justa e igualitária. 

Junto(a)s, com um número de filiado(a)s sem precedentes na nossa 
história (hoje somos cerca de 1.230 filiado(a)s),  iremos cada vez mais 
nos aproximar desses objetivos!

Colecionando uma lista de excessos, a gestão atual do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBA) aprontou mais uma: expulsou 
cinco alunos e suspendeu outros 14, alegando que estes estudantes 
ameaçaram a integridade física de servidores da instituição. O problema 
é que as informações são desencontradas e frágeis, já que grande parte 
dos servidores denunciantes ocupa cargos comissionados (de direção 
ou função gratificada) e os alunos punidos possuem forte atuação no 
movimento estudantil do IFBA, com posições, muitas vezes, contrárias ao 
reitor Renato Anunciação e à Direção do Campus Camaçari, no qual estão 
matriculados.

Diversos servidores do IFBA se mobilizaram e demonstraram apoio aos 
estudantes. Além disso, vários campi do Instituto realizaram protestos, 
com a adesão massiva dos alunos, a fim de deter a manobra da gestão.

O estudante de Informática do IFBA Camaçari, Rafael Bomfim, que foi 
um dos cinco expulsos, conta que seus pais foram chamados na escola, 
momento no qual o diretor entregou a comunicação de seu desligamento 
da instituição de ensino. “Foi surpreendente essa situação, pois ninguém 
recebeu uma acusação formal e, muito menos, teve prazo para a 

apresentação de defesa. Foi tudo feito em sigilo e eles não respeitaram o 
nosso direito à ampla defesa. O que temos visto é uma gestão arbitrária, 
que faz perseguição política e retaliação aos servidores e aos alunos 
que foram contra esse reitor nas eleições de 2013. É muito revoltante!”, 
reclama o estudante.

Na avaliação do coordenador do Sindicato Nacional dos Servidores Federais 
da Educação Básica, Profissional e Tecnológica da Bahia (SINASEFE-IFBA), 
Rogério Lustosa, a medida de suspensão e exclusão do(a)s aluno(a)s é 
completamente arbitrária, à revelia, tanto do Código Disciplinar Discente, 
quanto de tudo o que recomenda o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). “O Estatuto recomenda que a criança tem que ficar na escola, 
mesmo que ela tenha cometido erros, e o julgamento desses estudantes 
não permite concluir isso. Além disso, toda a avaliação do caso deve ser 
feita de forma séria, não pode ter constrangimento e tem de respeitar o 
direito à ampla defesa. O lugar da criança é na escola e não é fora dela 
que elas vão ser educadas e corrigir os seus eventuais erros, se é que eles 
ocorreram de fato”, ressalta Lustosa.

O que está acontecendo em Camaçari não é um fato isolado. No Campus 
Salvador, o projeto “RAP no IFBA”, que aconteceria em 09 de outubro, foi 
cancelado pela Direção da unidade sem qualquer justificativa, que ainda 
se incumbiu de humilhar publicamente um ex-aluno do Instituto, Joab 
Araújo Dias, de 17 anos, que estava na organização do projeto musical.

“O que aconteceu no dia anterior ao evento ‘RAP no IFBA’ deixou, 
mais do que claro, que toda essa conversa de que o IFBA é um espaço 
democrático ou até mesmo sobre a tão idolatrada ‘formação crítica’, 
na verdade, é uma forma de mascarar o autoritarismo que permeia a 
administração do Campus Salvador. Fui tratado com desrespeito pelo 
diretor geral, Albertino Nascimento, que atentou contra os meus direitos, 
ordenando a minha saída de uma instituição pública, sem que houvesse 
justificativas. Fui expulso de um espaço público sob tamanha grosseria - 
até o segurança foi acionado para me ‘acompanhar’ até a porta da rua-, 
que me senti sendo expulso da própria casa do diretor”, conta Joab. O 
ex-aluno diz que, quando questionava o dirigente sobre a razão daquilo 
estar acontecendo, muitas vezes ouvia, com um tom impaciente, que ele 
não estava autorizado a estar ali.

O evento, que seria realizado sem qualquer apoio financeiro do IFBA, 
contaria com intervenção artística de graffiti, batalhas de MCs e de street 
dance, e slackline.

Joab soube que, dias antes, a foto do seu perfil no Facebook estava 
na portaria principal do IFBA e que o porteiro havia dito que recebeu 
ordens para não deixá-lo entrar. “Sinceramente, não tenho tempo pra ver 
Albertino brincar de ‘Rei’. A minha intenção com o projeto era somar 

com o(a)s estudantes de alguma forma e fortalecer a representação 
negra através do RAP. Isso porque eu estudei dois anos na instituição e 
pude ver de perto a escassez de medidas que valorizassem elementos de 
reconhecimento da cultura do(a)s estudantes afrodescendentes, apesar 
do potencial deste(a)s para efetivar mudanças. Jamais imaginei que esta 
iniciativa pudesse ser tão repelida pela administração, pelo simples fato 
de eu não estudar mais lá”, afirma o ex-aluno.

Para o aluno do curso de Edificações do Campus Salvador Pedro Paulo 
Tavares, de 18 anos, que conhece e milita ao lado de Joab desde 2013, 
quando eram calouros, a exacerbação no tratamento com o ex-aluno é 
resultado de uma “perseguição pessoal e política”. “Sempre fizemos forte 
oposição às medidas equivocadas do diretor. Nunca nos intimidamos ou 
ficamos com receio de falar algo. Coragem nunca nos faltou e isso gerou 
certo rancor por parte da gestão”, acrescenta.

Segundo a coordenadora de Combate à Opressão do SINASEFE-IFBA, 
Rosângela Castro, o Sindicato entende que os ataques a estudantes 
parte de um pacote de medidas autoritárias implementadas pela atual 
gestão do IFBA. “Há um clima geral que atinge servidore(a)s e estudantes 
de maneira sistemática, basta ver o que ocorreu em Camaçari e, agora, 
em Salvador. A perseguição é seletiva, são sempre aquele(a)s que se 
posicionam criticamente. Todas essas ações da gestão dão mostras 
explícitas que o Instituto, ao contrário do que preconiza seus próprios 
parâmetros, através de assujeitamentos cotidianos, pretende produzir 
corpos dóceis e braços úteis para servir de forma bovina ao capital”, 
compara Rosângela.

Alunos do IFBA Camaçari denunciam 
perseguição política dentro da instituição

Campo minado também em Salvador 
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Mais transparência
e menos opressão!

Avaliações 
dissonantes

 Para o professor de Sociologia do Campus Salvador e coordenador 
de Finanças do SINASEFE-IFBA, Rogério Lustosa, a greve deflagrada este 
ano antecipou várias questões nacionais. “O movimento paredista teve 
um formato progressivo. Diante das investidas autoritárias da gestão, 
se radicalizou, avançou de greve parcial para uma ampla paralisação 
e mobilização da categoria em todos os campi. Realizamos as maiores 
assembleias da história recente de nossa Seção Sindical. Em alguns campi, 
conquistamos apoio dos pais e aluno(a)s. A gestão de Renato se revelou a 
mais autoritária da rede e seu modelo truculento de gerir o IFBA também 
está presente em diversos campi, como nos mostrou a proibição do pleno 
exercício da atividade sindical em Jequié”, avalia Lustosa. Ele lembra que 
a greve questionou a implantação do ponto eletrônico e a suspensão do 
regime de 30 horas, vigente na época, “medidas estas tomadas com a 
supressão das instâncias democráticas da instituição, sendo o CONSUP 
substituído por reuniões fechadas e sem controle social do Colégio de 
Dirigentes”. 

Segundo o coordenador, a Reitoria, de forma unilateral e despótica, 
suspendeu o processo negocial e, depois da greve, vem perseguindo 
servidore(a)s nos mais diversos setores e campi. “Estamos resistindo 
contra esses ataques e muito do que afirmávamos na greve vem se 

confirmando, isto é, as medidas autoritárias da gestão têm se mostrado 
um fiasco, a exemplo do ponto eletrônico, que tem apresentado problemas 
na Reitoria e em Porto Seguro e ainda não foi implantado na maioria dos 
campi. Nacionalmente, obtivemos algumas conquistas importantes, mas 
ainda temos muita luta por fazer. Vivemos em um contexto, no Brasil e no 
IFBA, de enfrentamento contra a retirada de direitos e por democracia. O 
SINASEFE IFBA está orientando e travando as batalhas políticas e jurídicas 
para que a normalidade institucional e democrática se reestabeleça no 
lugar do despotismo de um reitor autoritário e que ignora a comunidade 
acadêmica”, acrescenta o coordenador.  

A pedagoga Elís Lopes, servidora do Campus Porto Seguro, concorda com 
Lustosa, quando ele diz que o movimento paredista ocorrido este ano 
foi peculiar. “Entramos em greve para lutar por uma gestão democrática 
e mais transparente no Instituto. Tivemos a participação de todos os 
campi do IFBA, com exceção do Campus Juazeiro. Considerei uma grande 
resposta da comunidade aos atos antidemocráticos do reitor. Durante a 
greve houve muita resistência, por parte da gestão, em negociar os pontos 
de pauta, sobretudo os pontos nefrálgicos: ponto eletrônico e as 30 horas 
para o(a)s técnico(a)s administrativo(a)s.  A Reitoria preferiu acabar com a 
greve judicialmente, ao invés de negociar com os servidores”, analisa Elís. 

Ela destaca que a greve acabou e, na ação impetrada pela Reitoria, o juiz 
não considerou a greve ilegal, muito pelo contrário, ele determinou que 
a Reitoria retomasse as negociações. No entanto, ela afirma que o que 
ocorre agora é a determinação do corte de salários do(a)s servidore(a)s 
que não aceitarem a imposição de compensação das horas paradas 

durante a greve, o que está gerando um pânico sem precedentes no IFBA.
“O maior ganho dessa greve foi união da comunidade pela resistência 
política no nosso Instituto. No Campus Porto Seguro, o(a)s técnico(a)s, na 
sua totalidade, e uma parte do(a)s docentes aderiram à greve. O nosso 
campus teve representantes no Comando Estadual de Greve e uma boa 
participação nas assembleias estaduais. Eu participei, inclusive, das duas 
mesas de negociação com a Reitoria. A greve acabou, mas luta por um 
IFBA mais justo e melhor continua. Está muito difícil, mas acredito que 
devemos nos fortalecer na luta por mais transparência e participação nas 
decisões institucionais”, finaliza a pedagoga.

Para o estudante de Aquicultura do Campus Valença e membro do 
Grêmio Paulo Freire, Rafique Nascimento, de 17 anos, a greve foi legítima 
e extremamente importante para a formação política da comunidade 
discente ativa e para as entidades que participaram do movimento. “O 
SINASEFE-IFBA levantou e trouxe à tona uma quantidade de argumentos 
que, de forma direta, nos representavam. O autoritarismo do atual gestor 
era e é latente e visível. O movimento estudantil de Valença, com a nova 

gestão do Grêmio (entramos na gestão logo no início da greve), atuou 
de maneira significativa no movimento paredista de 2015. Participamos 
de assembleias locais, expondo nosso pensamento e levando a decisão 
de reuniões estudantis. Deliberamos que apoiaríamos a greve e assim 
fizemos, de forma que participamos também de assembleias estaduais 
do(a)s servidore(a)s e montamos encontros com os outros campi, que 
também se fizeram presente no momento da greve”, lembra Rafique.

Sobre o relacionamento da gestão com o corpo estudantil de Valença, 
ele diz que a gestão tem cometido erros e a Direção de Ensino não 
está agradando a comunidade discente, mas que, junto com a Diretoria 
Geral, abre espaços de diálogo e construção, como também espaços 
informativos, no modelo de pequenas assembleias com o conselho de 
representantes. “Fizemos movimentos e mobilizações bem sucedidas 
aqui no campus, solicitamos respostas e as recebemos. O movimento 
estudantil está trabalhando para construir um campus melhor, cobrando 
sempre da gestão o que ela obrigatoriamente deve oferecer. Em questões 
estruturais, temos um campus não muito agradável, uma temperatura 
quase insuportável nas salas de aula, uma alimentação que não cumpre 
fielmente o que rege a legislação, mas temos nos entendido (gestão e 
Grêmio)”, salienta o estudante.

E o caso estrutural de Valença não é único, existem campi iguais ou piores, 
a exemplo do de Seabra, que está instalado em uma área totalmente 
desabitada e que, para chegar, é preciso passar por quase 2 Km de estrada 
sem pavimentação, iluminação ou segurança. A situação é tão grave que 
os cursos noturnos não puderam começar e essa espera já dura anos.

 Na opinião da professora de Sociologia do Campus Feira de 
Santana, Roseli Afonso, a greve não conseguiu a mobilização que poderia 
ter alcançado, por conta de fatores como a falta de mobilização nos campi 
antes de indicar a entrada na greve, o que poderia ter sido diferente se o 
Conselho de Representantes de Campus já estivesse em funcionamento 
neste período. Outra dificuldade apontada por ela foi a falta de uma 
jornalista durante a maior parte da 
greve dificultou, o que prejudicou 
a Comunicação. A profissional que 
trabalhava com o Sindicato pediu 
desligamento no meio da greve e, por 
conta da infinidade de demandas que 
surgiram durante a paralisação, ficou 
quase impossível realizar um processo 
seletivo e contratar outro(a) profissional 
para a área, o que aconteceu no início 
de agosto. 

“Além disso, as respostas da Assessoria 
Jurídica do Sindicato às demandas da 
greve foram muito lentas, o que gerou, 
em boa parte do(a)s servidore(a)s, muita 
insegurança. Portanto, movimento 
relativamente débil se comparado aos 
estragos que essa gestão da Reitoria 
tem causado ao IFBA, como instituição 
pública”, critica Roseli. 

Quando o assunto é a participação do Campus Feira de Santana na 
greve, ela cita que, embora historicamente em todas as greves existam 
servidore(a)s que fazem “greve de pijama”, a mobilização do(a)s 
trabalhadore(a)s da unidade de Feira de Santana foi relativamente 
boa, visto que o(a)s servidore(a)s conseguiram sustentar a greve, com 

suspensão total das atividades acadêmicas e administrativas até o seu 
desfecho (as exceções foram liberadas mediante solicitação e aprovação 
do Comando Local de Greve e/ou Assembleia Geral Local).“Entretanto 
vale salientar que a participação efetiva da maioria do(a)s servidore(a)s 
durante a greve foi bastante restrita”, ressalta a professora.

De acordo com o professor de História do Campus Valença, Erahsto 
Felício, forças diversas buscaram se unir, em meio ao movimento, para 
garantir uma frente o mais ampla possível contra a Reitoria. “Então, 
havia conservadore(a)s honesto(a)s, militantes histórico(a)s do SINASEFE, 
protagonistas das últimas greves e até pessoas inexperientes dentro 
do movimento. Esta frente foi importante, contudo, isto nem sempre se 

convertia numa força de mobilização. 
A maioria das vezes se convertia, 
tão somente, em plenários cheios. 
Converter esta frente ampla numa ação 
coordenada de luta política não foi uma 
tarefa fácil. E neste aspecto perdemos a 
luta”, opina Felício. 

Ele acredita que, diferente de 2011, 
2012 e 2014, anos em que participou 
ativamente da luta, 2015 surpreendeu 
por ter uma pauta tão peculiar a todo 
o IFBA, atrair militantes novo(a)s e 
conseguir promover sérias reflexões. 
“Em Valença não foi diferente. O 
coletivo de militantes formado nas 
últimas greves se fortaleceu e ampliou. 
Isto está claro. O Campus Valença hoje 
está muito mais politizado e isto é fruto 
da greve. Contudo, precisamos conviver 
com uma chantagem de calendário 
que atrapalha muito no horizonte de 

movimentos paredistas. O principal debate que precisamos fazer hoje é 
sobre orçamento. Não se discute isto no IFBA e o(a)s militantes do campus 
começam a refletir sobre o corte de verbas e o futuro do instituto”, alega 
o professor.

Estamos resistindo contra    
esses ataques e muito do que 
afirmávamos na greve vem se 

confirmando, isto é, as medidas 
autoritárias da gestão têm se 

mostrado um fiasco...

O maior ganho dessa greve
foi união da comunidade
pela resistência política

no nosso Instituto.

Em Valença não foi diferente. 
O coletivo de militantes 

formado nas últimas greves 
se fortaleceu e ampliou. 
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da greve 
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 “Foi uma greve que eu não esperava que fosse acontecer, 
principalmente na dimensão que foi, visto que havia um parecer 
da Advocacia Geral da União (AGU) que equipara os professores 
da carreira EBTT à carreira do Magistério Superior. Tinha uma 
expectativa inicial de que a Reitoria acatasse o parecer. Esperava 
que entrássemos na greve nacional na luta por melhores salários e 
melhores condições de trabalho. No entanto, a adesão de professores 
do campus de Salvador, alguns até simpáticos à Direção Geral do 
Instituto, a truculência com que a gestão tratou a questão do ponto 
eletrônico, das 30h para o(a)s TAEs, os embates jurídicos e a falta 
de diálogo com o Comando de Greve e os trabalhadores do IFBA 
me surpreendeu. Nunca imaginei que pessoas ocupando os cargos 
superiores de uma instituição, que deveriam estar ali para pensar 
o IFBA, projetando-o para ser uma escola de excelência no Estado, 
respeitando as contradições internas, mas agregando todos para 
um objetivo comum, pudessem chegar a um nível de perseguição 
tão vil e abjeta como a que presenciamos. Em vários momentos 
me senti como se estivéssemos enfrentando verdugos da ditadura 
militar. A resposta, entretanto, veio a altura. A indignação tomou 
conta e a adesão foi grande, muito embora, pelo cansaço e pelo 
tempo, ela foi se esgotando. Isto não significa que a luta acabou, 
a greve é uma das formas que os trabalhadores têm de resistir 
aos desmandos do capital. E o saco de maldades da Reitoria 
parece não ter fim. A cada dia ou semana somos surpreendidos 
com medidas autoritárias e perseguições a colegas. Tudo tem um 
cheiro muito forte de sadismo, de uma vingança pessoal que foge 
completamente aos famosos princípios da administração pública. 
Por isto que esta luta tem que continuar até que, de fato, o IFBA se 
torne plural, democrático e transparente.”

Luís Augusto Lopes, professor na área de 
Administração do Campus Simões Filho

Uma greve 
histórica

“O fato de ser a maior e a mais longa greve no IFBA oferece à 
história uma disposição dos trabalhadores e trabalhadoras em 
não se submeterem aos desmando ditatoriais em um ambiente 
de Educação, pois, mesmo diante de um cenário difícil, a greve 
ocorreu e se transformou em uma gigante. O problema é que, 
além de ditador, o nosso Reitor parece apresentar traços de 
comportamento infantil e disse não voltar atrás em sua palavra 
(ainda que esteja errado). Diante da falta de diálogo da gestão, 
assumimos a responsabilidade de voltarmos ao trabalho, pois a 
noção de responsabilidade social estava longe de ser entendida 
enquanto prática, quanto mais em se tratando da gestão. Ao final, 
a greve esgotou-se, não por falta de vontade da base, mas por 
falta de participação. Em muitos sentidos, tratou-se de uma greve 
de adesão. No sentido das pessoas simplesmente pararem de 
trabalhar. Por outro lado, um grupo de servidores, grande parte 
ligada ao SINASEFE-IFBA, deu gás e vida ao movimento, que 
cresceu, ficou forte e cheio de contradições. Definitivamente o 
movimento grevista de 2015 não foi linear. As eleições para diretoria 
do SINASEFE-IFBA ocorreram em meio a essas movimentações. 
Tomando posse e entrando em greve, muita responsabilidade para 
uma diretoria recentemente eleita”.

Coordenador de Formação Política do 
SINASEFE-IFBA, Fabiano Brito

“Estudantes mais próximos das discussões políticas envolvendo o 
Campus Camaçari e o IFBA, como um todo, tiveram uma ótima avaliação 
da greve. Participamos de assembleias (como ouvintes), recebíamos 
informações sobre os desdobramentos e negociações da mesma. No 
entanto, o(a)s demais aluno(a)s não entendiam muito bem o que estava 
acontecendo e nem o real motivo do movimento. Mesmo assim, o(a)s 
professore(a)s de sempre se fizeram presente e o campus permaneceu 
em greve até o fim da mesma. O Grêmio tentou articular uma paralisação 
em solidariedade aos/às docentes e também com objetivo de reivindicar 
pautas da categoria, como a volta do congresso estudantil, suspenso 
pelo atual reitor. A proposta foi acatada pela categoria em assembleia, 
porém não foi adiante, uma vez que havia professore(a)s furando greve, 
que ameaçavam e coagiam o(a)s aluno(a)s a virem para as aulas. Antes 
da greve, Camaçari já passava por uma forte onda de repressão (houve 
fechamento da sala do Grêmio e, desde o início de 2014, abrir processo 
disciplinar contra estudantes específicos virou hábito). Após a greve, a 
situação piorou e, como conclusão de uma sindicância instaurada pela 
Reitoria, cinco estudantes, onde estou inclusa, foram expulsos e outros 
14 suspensos”.

“Não obtivemos grande vitória nesse processo de greve, pois nos 
defrontamos com uma gestão autoritária e um Governo numa 
situação de enorme desvantagem. Temos pela frente um 2016 
de aprofundamento das crises com: um Governo sem maioria no 
Parlamento, uma recessão prolongada, com uma crise cambial e 
financeira. Para as próximas batalhas, precisamos unificar as nossas 
bases, superando as dicotomias entre docentes e técnico(a)s, unificar 
as lutas com o(a)s trabalhadore(a)s em Educação, com destaque para 
o ANDES e a FASUBRA, e atuar de modo protagonista na formulação 
de um outro modelo de Educação classista, pública, gratuita, laica e 
de qualidade”.

Coordenador de Políticas Educacionais do
SINASEFE-IFBA, Ronaldo Naziazeno

Eliza Braz, 17 anos, estudante do curso técnico em 
Informática do Campus Camaçari
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Em busca de soluções democráticas para todos os problemas da 
categoria, o SINASEFE-IFBA tem realizado, constantemente, assembleias 
para discutir as principais necessidades do(a)s servidore(a)s do Instituto. 
Os assuntos recorrentes nos encontros têm sido a imposição, por parte 
da Reitoria, do ponto eletrônico e da extinção da jornada de 30 horas 
do(a)s TAEs, a reposição do pós-greve, o assédio e a perseguição no IFBA, 
além da construção de campanhas contra o autoritarismo na instituição e 
contra a punição dos 19 estudantes do Campus Camaçari. 

A mobilização nos campi e a participação do(a)s servidore(a)s têm 
sido fundamentais para o sucesso das assembleias. Sem o apoio da 
maioria, o REItor ficaria com grandes chances de impor a sua política de 
“choque de gestão”. Somente com a união da categoria, a luta terá um 
resultado positivo para o(a)s servidore(a)s. Por isso, docentes e TAEs têm 
demonstrado que estão imbuídos em trazer a democracia e o bem estar, 
novamente, para todos os campi do IFBA.

Fotos: Reprodução
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Desconto é sempre bom, ainda mais com a crise financeira 
assolando a economia. Pensando no bem estar de seus filiado(a)s, 
o SINASEFE-IFBA oferece o cartão de benefício da All Sul. Com ele, 
o(a)s servidore(a)s ganham abatimentos em diversas áreas, como 
em restaurantes, óticas, lojas de utilidades para o lar, autoescolas, 
serviços elétricos, academias, aluguel de carros, escolas, faculdades, 

viagens, fisioterapia, entre outros. 

Não é filiado(a)? Então filie-se agora e 
comece a aproveitar todos os benefícios oferecidos.

O SINASEFE-IFBA contratou, depois de concorridos processos seletivos, 
uma jornalista, uma advogada e uma estagiária de Direito, que ajudarão 
a ampliar a atuação da instituição. As seleções foram divulgadas através 
de editais e veiculadas na imprensa e nas páginas do Sindicato (site e 
Facebook).

Com 42 concorrentes, a jornalista Márcia Guimarães conseguiu a vaga e 
trabalha, desde agosto, 25 horas semanais. Algumas de suas funções são 
a cobertura jornalística de eventos do Sindicato, produção de releases, 
relacionamento com a imprensa e confecção de boletins. 

A advogada Carolina Heim ficou em primeiro lugar numa disputa com 17 
colegas de profissão. Cumprindo uma carga horária de 20 horas semanais, 
Carolina está trabalhando em conjunto com os advogados André Sturaro, 
André Dantas e Silvana Macedo, do escritório Brandão Filho. Por conta 

deste reforço, a Assessoria Jurídica do sindicato está disponibilizando, 
diariamente, um(a) advogado(a) de plantão em sua sede.

Já a estudante de Direito do 6º semestre da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) e ex-aluna do IFBA, Bianca Monteiro, foi a selecionada 
para estagiar, na área de Direito, no SINASEFE-IFBA. Ela concorreu com 
19 candidato(a)s. Com a carga horária de 20 horas semanais e bolsa de 
R$ 394, além de auxílio transporte, Bianca terá o aprendizado voltado, 
principalmente, para os ramos do Direito Administrativo, Constitucional, 
do Trabalho, Processual do Trabalho e Processual Civil.

DITADURA
NO IFBA 

SINASEFE-IFBA contrata 
jornalista, advogada e 
estagiária de Direito
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Assembleias têm discutido
principais demandas da categoria

Sindicalizado(a)s têm direito
a cartão de benefícios



Avanços necessários 
para o retorno à

normalidade

http://sinasefeifba.org.br

Expediente Órgão de divulgação do SINASEFE-IFBA - Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica Gestão: Avançar na Luta e na Unidade
Georges Souto Rocha
Coordenação Geral
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Coordenação de Finanças
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Ronaldo Nascimento Naziazeno
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Coordenação de Formação Política
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Coordenação de Atividades Culturais e Esportivas

Rosângela de Barros Castro
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Vago
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Coordenação da Regional 02
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