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Categoria deve resistir ao ponto eletrônico
Diante das constantes ameaças da gestão 
do IFBA de corte de salário do(a)s servidore(a)s, 
o Comando Estadual de Greve (CEG) esclarece 
que, em conformidade com o Ofício Circular 
nº 0102831/2016, encaminhado pelo Gabinete 
da Reitoria no dia 08 de novembro de 2016, a 
proposição que define a possibilidade de corte 
de ponto do(a)s servidore(a)s desdobra-se sobre 
a seguinte prerrogat iva:  é responsabi l idade 
exclusiva da chefia imediata de cada campus 
informar/encaminhar à DGP  as supostas faltas 
de seus/suas servidore(a)s. Assim, os possíveis
descontos salariais só podem ocorrer após um 
parecer dessas chefias quanto as ausências dos 
trabalhadore(a)s das suas efetivas atividades.
Além disso, como consta na Portaria 17/2016 da 
SETEC, acerca da carga horária docente, é 
necessária uma resolução interna para regulamentar 
esta carga horária. E, como é de conhecimento dessa 
comunidade, ainda não existe uma regulamentação 
vigente sobre essa questão, razão que inviabiliza um 
registro sistemático referente ao controle de frequência,
seja manual ou não, e gera insegurança jurídica para a
realização desse controle. 

Diante desse cenário, o(a)s TAE eleito(a)s 
para o CONSUP batalham para instituir uma 
regulamentação adequada no fórum, que é órgão 
máximo da inst i tuição.Dentre as pr incipais 
incongruências identificadas na aplicação deste 
“novo método” de controle de frequência, é preciso 
destacar, de imediato: um suposto banco de 
horas negativo que acompanha o cadastramento 
de muito(a)s servidore(a)s nos diversos campi deste 
Instituto; a incerteza sobre a continuidade da jornada 
de trabalho de 30 horas semanais, visto que, aliado 
à Portaria 1.341, foram inseridas profundas limitações 
às possibilidades de flexibilização da jornada, que 
retiraram desta categoria direitos conquistados em 
outros períodos de greve;  

E, como é de conhecimento dessa 
comunidade, ainda não existe uma 
regulamentação vigente sobre essa 
questão, razão que inviabiliza um registro 
sistemático referente ao controle de 
frequência, seja manual ou não, e gera 
insegurança jurídica para a realização 
desse controle.Sem mencionar o fato de 
que o CONSUP, órgão superior de 
deliberação do IFBA, nunca se debruçou 
sobre a Portaria, que regulamenta a 
implementação do ponto eletrônico. Aliás, 
este Conselho desde que fora eleito pelos 
pares já foi suspenso duas vezes 
consecutivas pelo Presidente/Reitor do 
IFBA, reforçando um comportamento 
arbitrário e deslegitimando o voto da 
ampla maioria do(a)s servidore(a)s e 
estudantes do IFBA.Outro ponto relevante
é que o Governo Federal assinou um 
acordo de greve em dezembro de 2015, 
prevendo a inclusão do(a)s docentes 
EBTT no mesmo patamar da categoria do 
Magistério Superior. 



A juventude baiana tem dado exemplo de garra e resistência contra o pacote de maldades do Governo Temer e está conquistando cada vez 
mais escolas no processo de ocupação. No IFBA, o(a)s estudantes dos campi de Barreiras, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jequié, 
Paulo Afonso, Salvador, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista estão na luta contra a Reforma do Ensino Médio, a PEC 55 (antiga 241)
e o Programa Escola Sem Partido. Na última sexta-feira (18), um grupo de aluno(a)s ocupou também a Reitoria do Instituto.

O(a)s estudantes têm realizado manifestações dentro e fora das unidades do Instituto, a exemplo de aulões, cine-debates, oficinas, passeatas, 
fechamento de ruas e mobilizações para conquistar o apoio do(a)s pais/mães e da sociedade. Em Eunápolis, por exemplo, a ocupação começou 
no dia 24 de outubro e, desde então, as atividades acadêmicas estão paradas e o(a)s estudantes têm realizado atividades de formação política e 
social, discutindo temas do movimento negro, LGBT e feministas. No IFBA Paulo Afonso, ocupado desde o dia 18 de outubro, o calendário do 
integrado está congelado e o movimento estudantil tem, recorrentemente, conversado com os pais do(a)s aluno(a)s e a comunidade para garantir 
o apoio à ocupação e a agenda de luta. 

A senadora Lídice da Mata (PSB-BA) leu, nesta segunda-feira (21), no Plenário, a carta do(a)s estudantes que 
ocupam os campi do IFBA aos/às senadore(a)s em repúdio à Reformulação do Ensino Médio. É a mensagem da 
resistência chegando a toda nação! “São a energia, a iniciativa e a criatividade do(a)s estudantes que estão nos 
inspirando e nos dando ainda mais força para entrar na luta contra as ações avassaladoras desse governo 
golpista. Não aceitaremos virar massa de manobra e perder qualquer direito que lutamos tanto para conquistar”, 
garante o coordenador da Regional 01 do SINASEFE-IFBA, Vicente Almeida. A Direção do Sindicato vem 
apoiando as ocupações e, em breve, visitará os campi ocupados para prestar solidariedade e fortalecer a 
unidade entre o(a)s estudantes e o(a)s trabalhadore(a)s em luta no IFBA.

Estudantes ocupam 11 campi e Reitoria do 

IFBA 

a ausência dos Relatórios de Apuração de Frequência (RAF's) coloca as progressões por mérito à mercê de critérios ainda obscuros
para sua concessão, assim como todas as outras incertezas contidas na regulamentação que,inapropriadamente, foi emitida na forma 
de portaria e que não aborda claramente as compensações, faltas justificadas, atrasos, horário especial para estudantes, horas extras, 
entre outras. Assim, não há como negar que se apresenta uma série de elementos acerca da jornada de trabalho e do controle de 
frequência da classe trabalhadora desse Instituto que não são, necessariamente, objeto de julgamento em qualquer tribunal. Diante 
dessa situação, o Comando Estadual de Greve reconhece a legitimidade e a legalidade da continuidade das mobilizações locais e a 
resistência coletiva ao cadastramento eletrônico e o ao ponto eletrônico. É importante salientar que ainda existem duas ações na Justiça 
sobre o tema, sendo uma delas a denúncia de improbidade administrativa, por parte da gestão do IFBA, na aquisição supostamente 
irregular das máquinas de ponto eletrônico. Destaca-se ainda que durante a primeira análise da ação judicial, a Procuradoria da República 
na Bahia não havia tomado conhecimento da existência dessa denúncia. 
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Sexta-feira (25) será mais uma oportunidade da classe trabalhadora 
e do(a)s estudantes mostrarem a sua força e de pararem o Brasil.
Em Salvador, as manifestações ainda estão aconteceram às 8h30 
na Reitoria da UFBA (passeata até o Comércio) e às 15h na ladeira 
da Barra ,em frente a La  Vue. A categoria está em luta pela Educação 
pública de qualidade, pelo direito de ocupar e,contra os ataques do 
Governo Temer. O(a)s servidore(a)sdo IFBA, junto ao SINASEFE-IFBA, 
também têm participado das organizações e marcará presença nas 

Dia 25 é dia de luta!

Seção IFBA marcará presença na Caravana 

29 de novembro
Como a luta não pode parar, na terça-feira (29), a classe trabalhadora 
estará reunida na #Caravana29denovembro, ocupando Brasília, mais 
especificamente a Esplanada dos Ministérios, para combater a aprovação 
da PEC 55 pelo Senado Federal. A Seção IFBA não ficará de fora e mandará 
um ônibus com servidore(a)s do Instituto para fortalecer a manifestação. 
O(a)s interessado(a)s devem entrar em contato com o Sindicato até às 18h 
por telefone e até às 23:59h por email, desta quinta-feira (24), através do 
telefone (71) 3243-7414
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ou pelo email ceg2016.ifba@gmail.com

se educação é um direito, 
ocupar é um dever!

8h30 Passeata da Reitoria da UFBA ao Comércio

  

Sexta

25/11

##foratemer
#FORARENATO

O SINASEFE-IFBA APOIA AS OCUPAÇÕES ESTUDANTIS

Concentração:

15:00h Ladeira da Barra em frente ao La Vue

                        

Comando Estadual de Greve 
Aletuza Leite - Feira de Santana

Ana Tereza Santos - Paulo Afonso
                        
Antonio Copque - Direção SINASEFE-IFBA

Clodoaldo Silva - Feira de Santana

Domingos Maynart - Valença

Georges Rocha- Direção SINASEFE-IFBA

Ivana Freitas - Juazeiro

Ivo Cardoso – Valença

Marcus Fernandes - Valença

Marta França - Feira de Santana  
               
Matheus Santana - Salvador

Ronaldo Naziazeno – Direção SINASEFE-IFBA

Rosana Souza Silva - Paulo Afonso

Saulo Campos - Jacobina 

mobilizações do dia 25



DATA LOCAL HORÁRIO ATIVIDADE

23/11 Juazeiro 8h Assembleia de Campus

23/11 Euclides da Cunha 14h Assembleia de Campus

24/11 Salvador 9h Assembleia de Campus

24/11 Ilhéus 13h30 Assembleia de Campus

24/11 Camaçari 13h Assembleia de Campus

Vitória da Conquista a definir Assembleia de Campus

28/11 9h Assembleia de Campus

24/11

Atividades de mobilização e encontros

25/11 Brasil Dia de luta em todo o país

28/11 Brasília Reunião da Direção Nacional do SINASEFE 

29/11 Brasília Caravana #OcupaBrasília contra a PEC 55

30/11 e 
01/12

Brasília 146ª Plenária Nacional

                        

Programação de greve e de assembleias locais 
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Feira de Santana

Valença01/12 a definir Assembleia de Campus
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