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Salvador, 20 de abril de 2015. 

  

Ao Magnífico Reitor do IFBA,  

PROFESSOR RENATO ANUNCIAÇÃO JUNIOR 

REF.: Resposta ao OFÍCIO N° 121/2015/REITORIA/GABINETE 

  

 Senhor Reitor, 

  

            Em resposta ao ofício acima em epígrafe, temos a informar que: 

  

1.    Quanto à suposta não apresentação de pauta especifica, pedimos a 

Vossa Magnificência se reporte mais uma vez ao nosso ofício nº 022/2015 de 

19/03/2015, no qual solicitamos uma audiência para o dia 24/03/2015 e 

constam diversos itens relativos às reivindicações da Categoria Profissional em 

resposta as medidas administrativas adotadas na instituição sem a devida 

negociação com a comunidade acadêmica; 
 A Assembleia Geral dos servidores do IFBA, realizada no dia 10/04, 

sexta-feira, no auditório da sede do Sindicato, decidiu deflagra greve por 

tempo indeterminado e aprovou a seguinte pauta de reivindicações: 

 

a)   Contra o Ponto Eletrônico e seus desdobramentos; 

b)   Pela imediata implementação da Resolução Nº 46 (Carga 

Horária Docente); 

c)   Pela manutenção da jornada de trabalho de 30h para os TAE; 

d)   Pelo restabelecimento do intraifba de forma a permitir ampla 

e democrática participação de toda comunidade nas discussões 

da instituição; 

e)   Pela 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; 

f)  Pelo fim das perseguições políticas através de Processos 

Administrativos Disciplinares - PADs e outros mecanismos; 

g)  Por melhor infraestrutura nos campus; e 

h)  Por uma gestão democrática e participativa.  
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2. As tentativas de auto composição estão sendo infrutíferas, pois a 

Reitoria se recusa ao diálogo, sendo que sequer responde aos ofícios que 

encaminhamos, transgredindo, inclusive, a Lei de Acesso à Informação – temos 

alguns deles protocolados sem respostas. Não bastasse isso, Vossa 

Magnificência é sabedor que os itens da pauta vêm sendo objeto de 

reivindicações diretamente formuladas ao gabinete do reitor e também levadas 

às reuniões do CONSUP, sendo que numa ou noutra situação, os pleitos não são 

conduzidos adequadamente, o que caracteriza a exaustiva tentativa de 

negociação, nos termos da Lei de Greve. 

Além disso, foi inteiramente frustrada a tentativa de negociação com 

Vossa Magnificência, tendo em vista que a sua resposta ao ofício do SINASEFE-

IFBA nº 022/2015, de 19/03/2015, acima citado, solicitando uma audiência, 

como já afirmamos, foi recebida na sede do Sindicato no dia 25/03/2015, 

sugerindo uma reunião para o longínquo dia 29/04, com todo o Colégio de 

Dirigentes. Portanto, mais de um mês após a nossa solicitação de negociação, 

indicando falta de urgência em dialogar com toda uma categoria abalada com a 

perspectiva de sofrer mudanças importantes na sua condição de trabalho, 

assustada com o crescente número de Processos Administrativos Disciplinares 

(PADs) abertos por Vossa Magnificência, a não implementação da Resolução Nº 

46 (carga horária docente) e a revisão da Portaria Nº 23, de 06/09/2012, que 

estabeleceu a jornada de 30 horas para os técnico-administrativos; 

Ademais, a oportunidade de deflagração da greve é uma prerrogativa dos 

trabalhadores, nos termos da Constituição; 

3. Continuamos dispostos à negociação, mesmo com a vossa firme 

determinação declarada de empreender no IFBA um “choque de gestão”, e 

estamos desejosos de iniciarmos negociações, todavia, a data de 29/4/2015 é 

inviável, pois como já é de conhecimento de todo o IFBA, neste dia está 

programada uma atividade sindical, o que compromete a presença à reunião. 

Assim, pedimos seja agendada uma nova data, bem como, que a contrapartida 

para justificar o diálogo seja a suspensão dos efeitos da Portaria nº 709/2015, ao 

menos, enquanto estiverem em curso nossas tratativas com o Instituto; 

4. Não procedem as informações que lhe foram encaminhadas sobre a 

Assembleia que deflagrou a Greve, cuja representatividade estava assegurada 

regimentalmente; e mesmo assim, por necessidade do fortalecimento de nossas 

decisões, é praxe realizarmos assembleias locais nos campus, desnecessárias do 
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ponto de vista legal, com a finalidade de reforçamos nossas deliberações 

definidas numa Assembleia Geral dos servidores do IFBA; 

5.   Inexiste qualquer obrigação desta entidade sindical, no sentido de 

enviar a lista dos presentes na citada Assembleia, sendo que a pauta já lhe foi 

encaminhada e cujos itens já são de conhecimento de todos, há algum tempo; e 

6. O sindicato tem pleno conhecimento dos ritos a serem observados, no 

que refere ao movimento reivindicatório dos trabalhadores.  

Apelamos para o bom senso de Vossa Magnificência no sentido de 

respeitar a prática da democracia no âmbito da educação e do ensino no 

Brasil, aspecto previsto na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, e sentar-se a mesa disposto a rever forma como nestes 9 meses a 

instituição vem sendo administrada, e assim, poderemos pacificar a instituição e 

poderemos coletivamente construirmos um Instituto a altura nas nossas 

tradições e interesse da sociedade. 

Finalmente, reiteramos a comunicação quanto à deflagração da greve, já 

realizada anteriormente, a fim de que não pairem dúvidas quanto à licitude do 

nosso justo e legítimo movimento, sendo de bom alvitre, ainda, informar-lhe 

que foi ajuizada pelo sindicato, ação requerendo a declaração da invalidade da 

Portaria nº 709/2015, do IFBA, o que ampara o direito de resistência dos 

servidores a cumprir normas ou ordens ilegais e abusivas, até pronunciamento 

judicial definitivo. 

  

Atenciosamente, 

  

  
Professor Georges Souto Rocha 

Coordenador Geral do SINASEFE-IFBA 
Seção Sindical 

Gestão Avançar na Unidade e na Luta 2015/2017 
 
 


