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gada Carolina Heim, que se 
somou ao time formado pe-
los advogados André Sturaro 
e André Dantas, do escritório 
Brandão Filho, a Coordena-
ção de Assuntos Jurídicos do 
sindicato tem disponibilizado, 
diariamente, um profissional de 
plantão em sua sede. Com isso, 
um número substancialmente 
maior de atendimentos presen-
ciais e por telefone foram rea-

lizados nesses 
dois anos, além 
do aumento con-
siderável no nú-
mero de proces-
sos impetrados 
ou defendidos 
pela entidade e 
no número de 
participações em 

assembleias, reu-
niões e visitas aos campi do in-
terior. A Coordenação Jurídica, 
além de defender a categoria, 

Dois dos mais estratégicos 
setores do sindicato, as Coor-
denações de Assuntos Jurídicos 
e de Comunicação, ganharam 
reforços nesta gestão. Duas 
profissionais foram contrata-
das e equipamentos e softwares 
foram adquiridos para ajudar a 
turbinar o trabalho das novas 
advogada e jornalista da insti-
tuição. As coordenações ainda 
ganharam o reforço de estagi-
árias, também seleciona-
das através de editais pú-
blicos.
Outro legado da atual 
gestão da Coordenação 
Jurídica foi a organização 
de um banco de dados, 
com registro de todas as 
ações existentes hoje no 
SINASEFE-IFBA, iden-
tificadas por servidor(a), 
por campus e por tipo de pro-
cesso e suas movimentações. 
Com a contratação da advo-

Coordenação de Assuntos Jurídicos e 
Comunicação receberam reforços
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tem denunciado o IFBA aos ór-
gãos competentes por suas fra-
gilidades e violações.
A Comunicação também evo-
luiu muito com a chegada da 
jornalista Márcia Guimarães e 
do coordenador José Antonio 
Dias. As matérias passaram a 
ter uma periodicidade muito 
menor; foram produzidos jor-
nais, revistas, vídeos e outros 
materiais de 
divulgação; 
as redes so-
ciais estão 
sempre atu-
alizadas; os 
p r i n c i p a i s 
eventos sin-
dicais receberam cobertura tex-
tual e fotográfica; as sugestões 
de pauta dos campi do interior 
foram apuradas e divulgadas; 
denúncias contra a gestão do 
IFBA saíram na imprensa, entre 
outros avanços. 

abra e Vitória da Conquista.
“O que nos move é a necessida-
de de lutar contra o pacote auto-
ritário de medidas do Governo 
Temer, que coloca em risco as 
garantias constitucionais e os 
direitos sociais conquistados, 
depois de tantos combates, por 
gerações e gerações de brasi-
leiros(as). O futuro do Brasil e, 
principalmente do(a) trabalha-
dor(a) está em risco. Perdemos 
a batalha da PEC 55, mas não 
desistiremos das lutas contra as 
Reformas da Previdência e tra-
balhista, pois o cenário que se 
forma é devastador, com usur-
pação de direitos fundamentais 

Embates nacionais

As lutas contra os projetos 
Escola Sem Partido, a Refor-
ma do Ensino Médio (MPV 
746/2016), a Reforma Traba-
lhista e a Reforma da Previdên-
cia (PEC 287/2016) e a PEC 
55/2016 foram destaque em 
2016 e contaram com o apoio 
do SINASEFE-IFBA. Além 
de enviar servidores(as) para 
os atos em Brasília e aderir à 
greve nacional, o Sindicato 
participou, sempre auxiliado 
pelos(as) representantes sindi-
cais, de diversos eventos nas 
cidades onde o Instituto possui 
unidades, a exemplo de Bar-
reiras, Feira de Santana, Se-

e não é esse o futuro que que-
remos”, afirma o coordenador 
de Comunicação do SINASE-
FE-IFBA, José Antonio Dias.
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Os(as) estudantes partiram 
na frente em 2016, ocuparam 
milhares de escolas, univer-
sidades e institutos federais e 
mostraram o poder mobilizador 
da união. Somente no IFBA, 
eles(as) ocuparam os campi de 
Barreiras, Eunápolis, Feira de 
Santana, Ilhéus, Irecê, Jequié, 
Paulo Afonso, Porto Seguro, 
Salvador, Santo Amaro, Si-
mões Filho, Valença e Vitória 
da Conquista para protestar, 
entre outros temas, contra a Re-
forma do Ensino Médio, a PEC 
55 (antiga 241) e o Escola Sem 
Partido. 
Os(as) estudantes deram uma 
lição de democracia, organiza-
ção e resistência política contra 
a onda reacionária e conser-
vadora que assola nosso país. 
Com cartazes, grafites, músicas 
e outras manifestações contra o 
pacote de maldades do Gover-
no Temer, organizaram aulões, 
cine-debates, oficinas, passea-
tas, fechamento de ruas e mobi-
lizações para conquistar o apoio 
dos(as) pais/mães e da socieda-
de. As atividades contaram com 
o auxílio do SINASEFE-IFBA, 

IMAGEM: REPRODUÇÃO
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que visitou alguns dos campi 
ocupados, disponibilizou recur-
sos para a compra de alimentos 
e produtos de limpeza, orientou 
participantes e prestou solida-
riedade em suas redes de comu-
nicação, a fim de fortalecer a 
unidade entre os(as) estudantes 
e os(as) trabalhadores(as) do 
Instituto. 
Para o coordenador da Regional 
01 do SINASEFE-IFBA, Vi-
cente Almeida, a energia, a ini-
ciativa e a criatividade dos(as) 
estudantes inspiraram os(as) 
trabalhadores(as) do IFBA. 
“Deram ainda mais força para 
a nossa categoria (TAE e do-

centes) entrar na luta contra as 
ações avassaladoras do governo 
golpista de Temer”, lembra Al-
meida. 
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Nos últimos dois anos, o 
IFBA passou por duas grandes 
greves. A primeira, em 2015, 
foi histórica, a maior mobiliza-
ção já realizada pelos(as) ser-
vidores(as) do Instituto, durou 
quase 120 dias. Os(as) docen-
tes e técnicos(as) administra-
tivos(as) enfrentaram, através 
de assembleias, ações na Justi-
ça, campanhas e mobilizações 
em cada campus, um dos mais 
autoritários dirigentes da insti-
tuição. Eles(as) resistiram com 
vigor e trabalho, durante três 
meses, às tentativas do reitor 
Renato Anunciação de estabe-
lecer uma compensação incoe-
rente dos dias em greve.
O SINASEFE-IFBA foi a pri-
meira seção a deflagrar a gre-
ve de servidores(as) federais 
da área da Educação em 2015. 
Mais uma vez, a categoria par-
tiu à frente, fortalecendo al-
gumas bandeiras nacionais, o 
que ajudou a construir a greve 
nacional, ocorrida no segundo 
semestre daquele ano. 
Para o coordenador de Finan-
ças do SINASE-
FE-IFBA, Rogério 
Lustosa, o movi-
mento paredista de 
2015 teve um for-
mato progressivo, 
avançando de gre-
ve parcial para uma 
ampla paralisa-
ção e mobilização 

Greves para a história do Instituto
da categoria. “Realizamos as 
maiores assembleias da história 
recente de nossa seção sindical. 
Em alguns campi, conquista-
mos apoio dos pais, mães e 
alunos(as). A gestão de Renato 
se revelou a mais autoritária da 
rede e seu modelo truculento de 
gerir o IFBA também está pre-
sente em diversos campi, como 
nos mostrou a proibição do ple-
no exercício da atividade sindi-
cal em Jequié”, avalia Lustosa. 
Ele lembra que a greve ques-
tionou a implantação do pon-
to 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”. 
Como a greve é um instrumen-
to legítimo de luta da classe 
trabalhadora, em novembro de 
2016 a categoria precisou para-
lisar novamente. Desta vez, por 
causa da suspensão do processo 

negocial por parte da Reitoria, 
das recorrentes perseguições 
aos/às servidores(as), do ponto 
eletrônico e de pautas nacionais 
expressivas, como os projetos 
Escola Sem Partido, as Refor-
mas do Ensino Médio (MPV 
746/2016), Trabalhista e da 
Previdência (PEC 287/2016), e 
a PEC 55/2016 (antiga 241).
O que diferenciou a greve de 
2016 foi o apoio que as ocu-
pações estudantis deram ao 
movimento paredista. A união 
de forças fez com que mais de 
dez campi do IFBA parassem. 
A pauta era similar: lutar con-
tra a flexibilização dos direitos 
trabalhistas, a terceirização e os 
desmandos do reitor do IFBA. 
Todos(as) unidos(as) pelo fu-
turo da Educação e do serviço 
público no Brasil.
Com a aprovação da PEC 55 
e a chegada do fim do ano, a 
greve e as ocupações acabaram 
perdendo energia e foram sus-
pensas. No entanto, os(as) do-
centes, TAE e estudantes estão 
reunindo forças para os embates 

que acontecerão 
em 2017, já que a 
luta não para e ne-
nhum(a) cidadão/
cidadã consciente 
permitirá que seus 
direitos sejam rou-
bados por um go-
verno golpista. 

IMAGEM: MÁRCIA GUIMARÃES

IMAGEM: MÁRCIA GUIMARÃES



7

IMAGEM: MÁRCIA GUIMARÃES

Mesmo com duas grandes gre-
ves nesse meio tempo, con-
seguimos chegar em todas as 
unidades, sem contar os aten-
dimentos que temos feito na 
nossa sede, por telefone, email 
e pessoalmente. O nosso obje-
tivo é que o(a) servidor(a) se 
sinta acolhido(a), valorizado(a) 
e tenha estímulo para lutar com 
a gente”, afirma o coordenador 
geral do SINASEFE-IFBA, 
Ronaldo Naziazeno.     

SINASEFE-IFBA investe em atividades no 
interior do Estado

Em dois anos, o SINASE-
FE-IFBA percorreu diversos 
campi do Instituto e o Colégio 
Militar de Salvador (CMS), 
com o objetivo de promover 
uma maior interlocução en-
tre o Sindicato e as unidades. 
Foram assembleias, cursos de 
formação, atendimentos jurí-
dicos, reuniões do Conselho 
de Representantes, entre outras 
atividades, que passaram por 
Jacobina, Barreiras, Vitória da 
Conquista, Porto Seguro, Va-
lença, Eunápolis, Simões Filho, 

Camaçari, Juazeiro, Euclides 
da Cunha, Irecê, Paulo Afonso 
e pelo CMS.
“O IFBA é multicampi, são 
mais de 20 unidades espalha-
das pela Bahia. Como sindicato 
que representa os(as) mais de 
três mil TAE, docentes e apo-
sentados(as) do instituto, além 
dos(as) professores(as) civis do 
Colégio Militar de Salvador, 
precisamos atuar em todos os 
campi e a Gestão Avançar na 
Luta e na Unidade investiu bas-
tante para cumprir essa meta. 

IMAGEM: MÁRCIA GUIMARÃES
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Por conta do trabalho sério 
que vem desenvolvendo, o SI-
NASEFE-IFBA tem aumentado 
gradativamente o número de fi-
liados(as). Em janeiro de 2014, 
eram 1060 sindicalizados(as). 
Em janeiro de 2016, esse nú-
mero passou para 1143. Atual-
mente, a instituição conta com 

SINASEFE-IFBA alcança marca histórica de 
filiações

1188 filiados(as), uma marca 
histórica, ainda mais pelo fato 
do IFBA contar com aproxima-
damente 3100 servidores(as) 
ativos(as) e aposentados(as). 
O intenso combate ao autori-
tarismo da gestão do IFBA e 
às práticas de assédio moral, a 
busca pela manutenção dos di-

reitos conquistados, o investi-
mento nas Assessorias Jurídica 
e de Comunicação, a promoção 
de benefícios e o amplo acolhi-
mento de denúncias e sugestões 
da categoria são alguns dos 
fatores que contribuíram para 
elevar o número de filiados(as). 
Confira os gráficos:

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DE FILIADOS(AS) 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017

ARRECADAÇÃO BRUTA 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017
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*Em 2015, cerca de 180 filiados(as) do IFBaiano migraram para uma Seção Sindical Estadual do 
SINASEFE criada especificamente para esta categoria  
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Diversas conquistas em favor 
dos(as) servidores(as) fizeram 
a Coordenação de Assuntos Ju-
rídicos do SINASEFE-IFBA se 
tornar sinônimo de eficiência. 
Além das ações coletivas, que 
serão descritas a seguir, o se-
tor conta com inúmeras ações 
individuais que estão obtendo 
ganho de causa, sem falar nos 
processos administrativos dis-
ciplinares que têm recebido a 
atenção da equipe jurídica. 

Auxílio-transporte
Foi obtido por sentença, com 
antecipação de tutela, o direi-
to ao recebimento do auxílio 
transporte, independentemente 
do meio de transporte utiliza-
do no deslocamento entre a re-
sidência e o local de trabalho. 
Alguns/algumas servidores(as) 
informaram que houve des-
cumprimento pelo IFBA, após 
o recadastramento, inclusive 
por suprimir o transporte nos 
dias de sábado, mas depois não 
procuraram o Sindicato. A ação 
judicial garante a integralidade 
do pagamento de todas as des-
pesas realizadas com o deslo-
camento residência-trabalho-
-residência, qualquer que seja 
a localidade e o meio de trans-
porte utilizado. 

Perícias médicas 
“O IFBA e o IFBAIANO, de 
modo ilegal e desumano, vi-
nham impondo que os(as) ser-
vidores(as) residentes no inte-
rior e que estivessem de licença 
médica superior a 15 dias, ti-
vessem de se deslocar a Sal-

vador, sob suas expensas, para 
aqui se submeterem à avaliação 
do SIASS. Isso causou sérios 
transtornos a diversos(as) ser-
vidores(as), agravando o estado 
de saúde destes(as) e impon-
do-lhes despesas indevidas. 
A ação foi julgada procedente 
no ano de 2016, inclusive com 
deferimento de antecipação de 
tutela. Com isso, os institutos 
estão impedidos de exigir o 
deslocamento dos(as) servido-
res(as) da localidade onde se 
encontram, ou infligir qualquer 
despesa decorrente da realiza-
ção da perícia”, conta o advo-
gado do SINASEFE-IFBA, An-
dré Sturaro.

28%
Cerca de 70 servidores(as) re-
ceberão mais de R$ 3 milhões 
do IFBA, por conta da ação 
conhecida como “28%”. Dian-
te dos esforços empreendidos 
pela Coordenação Jurídica do 
SINASEFE-IFBA nos últimos 
meses, o juiz da 16ª Vara da 
Justiça Federal, Iran Esmeral-
do Leite, determinou, no dia 
31 de janeiro, que o Instituto 
atualize os valores apresenta-
dos em 2013 e inicie o processo 
de pagamento dos incontrover-
sos (parte do que se discute na 
Justiça) ao grupo de trabalha-
dores(as). O magistrado deu o 
prazo improrrogável de 60 dias 
úteis para o início da alteração.
A ação, considerada a mais an-
tiga e emblemática existente 
junto ao IFBA, corre na Justiça 
Federal há 20 anos, foi ajuizada 
em 1997 e tem como objetivo a 
incorporação de 28,86% de au-
mento às remunerações dos(as) 
docentes e servidores(as) téc-
nico-administrativos(as), então 
ativos(as) e aposentados(as) do 
antigo CEFET.

Ganhos jurídicos do SINASEFE-IFBA nos 
últimos tempos

Fim do confisco no 13º salário 
e no 1/3 de férias 

No processo n° 0034611-
08.2000.4.01.3300, a Justiça 
concedeu a antecipação de tute-
la para que o IFBA deixasse de 
cobrar o PSS (contribuição pre-
videnciária) sobre o 13º salário 
(gratificação natalina) e o 1/3 
das férias (adicional/abono de 
férias) dos(as) servidores(as). 
Esse processo foi movido pelo 
Sindicato contra o IFBA e a 
União, mas o instituto vinha 
resistindo ao cumprimento da 
decisão. As intervenções que a 
Assessoria Jurídica do Sindica-
to fez ao longo de vários me-
ses foram determinantes para a 
efetivação da determinação ju-
dicial, superando os entraves e 
concretizando mais este direito 
da categoria.
Aumentos abusivos dos pla-

nos de saúde
Das mais de vinte ações ajui-
zadas pelo SINASEFE-IFBA 
contra os planos de saúde Uni-
med, Amil, Bradesco e SulA-
merica por conta de aumentos 
abusivos, 95% delas tiveram a 
liminar deferida pelos(as) juí-
zes(as), ou seja, o(a) magistra-
do(a) autorizou, de imediato, 
a redução das mensalidades 
para o patamar autorizado pela 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). O objeto 
principal das ações é a revisão 
do índice de reajuste aplicado, 
a partir de setembro de 2016, 
pelos planos de saúde dos(as) 
servidores(as) do IFBA.
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Diante do corte salarial rea-
lizado pela Reitoria no final de 
2016, por conta do não cadas-
tramento biométrico, a Direção 
do SINASEFE-IFBA, extra-
ordinariamente, está arcando 
integralmente com as custas 
e os honorários advocatícios 
dos(as) sindicalizados(as) que 
tiverem seus salários reduzi-
dos. A decisão é inédita e foi 

aprovada em Assembleia Geral. 
A restituição vem ocorrendo 
da seguinte maneira: 40% dos 
honorários advocatícios pagos 
imediatamente, com base nos 
valores informados por Eucli-
des da Cunha, Ilhéus, Valen-
ça e Juazeiro, campi atingidos 
pelos cortes; os 60% restantes 
estão sendo pagos em 12 par-
celas fixas diretamente aos/às 

Cortes salariais: SINASEFE-IFBA arca com 
custas e honorários advocatícios

Mesmo com provas a seu 
favor, as ações impetradas 
pelo SINASEFE-IFBA aca-
bam encontrando dois grandes 
problemas em seu caminho: 
a morosidade no andamento 
dos processos e o conservado-
rismo de alguns/algumas ma-
gistrados(as). “Como sempre 
explicamos nas reuniões e as-
sembleias, o Direito não é exa-
to, ao contrário, é a ciência de 
interpretações. Sempre existem 
diversas normas (leis e princí-
pios) que incidem sobre o mes-
mo fato, de modo que, na maior 

parte dos casos, o julgamento 
da ação depende da interpre-
tação do juiz sobre as normas 
que melhor incidem naquele 
caso. Diante das diversas pos-
sibilidades de julgamento do 
caso, os(as) juízes(as) federais 
da Bahia têm uma tendência de 
julgar os processos em benefí-
cio da Administração Pública, 
sem levar muito em conta ques-
tões como: melhor qualidade 
de vida do(a) servidor(a), cos-
tume, etc”, explica a advogada 
do SINASEFE-IFBA, Carolina 
Heim.

Ela destaca que outra gran-
de dificuldade enfrentada nos 
processos da Bahia é que o 
Tribunal recursal das decisões 
dos(as) juízes(as) de primei-
ro grau da Bahia é, necessa-
riamente, o Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1), 
localizado em Brasília. O TRF1 
é o que engloba o maior núme-
ro de estados do Brasil, o que 
o torna muito sobrecarregado 
e, consequentemente, os pro-
cessos que lá chegam demoram 
muito (no mínimo alguns anos) 
para serem apreciados. 

Dificuldades no Judiciário

advogados(as) contratados(as). 
No caso da impossibilidade de 
parcelamento em 12 vezes, os 
(as) servidores(as) sindicaliza-
dos(as) arcarão com essa parte 
das despesas, em negociação 
direta com o(a) advogado(a), e 
o sindicato os(as) restituirá em 
12 parcelas fixas.

IM
A

G
EM

: M
Á

R
C

IA
 G

U
IM

A
R

Ã
ES

IMAGEM: MÁRCIA GUIMARÃES



11

Salvador foi sede do 13º En-
contro Nacional de Assuntos 
de Aposentadoria e Seguridade 
Social (ENAASS). O evento, 
organizado pelo SINASEFE 
em parceria com a Seção IFBA, 
aconteceu no Hotel Marazul, 
na Barra, de 29 a 31 de julho 
do ano passado, e contou com 
a participação de mais de cem 
servidores(as) ativos(as) e apo-
sentados(as) de todo o Brasil.
Foram debatidos temas impor-
tantes para a categoria, como a 
Fundação de Previdência Com-
plementar do Servidor Público 
Federal (Funpresp), o Reco-
nhecimento de Saberes e Com-

petências (RSC) para aposenta-
do(a)s, os perigos das reformas 
previdenciárias, a problemática 
conjuntura política atual, o PLP 
257/2016 e o Projeto “Escola 
Sem Partido”.
Para a coordenadora de Apo-
sentadoria e Seguridade Social 
do SINASEFE-IFBA, Rosa 
Mota, um dos momentos mais 
emocionantes do evento foi a 
homenagem do SINASEFE e 
da Seção IFBA aos professores 
aposentados Josias de Almei-
da Seixas (IFBA) e Raimundo 
Nascimento Dória (Colégio Pe-
dro II-RJ). Eles receberam pla-
cas ressaltando a competência, 

a dedicação e o compromisso 
deles com a Educação Pública 
de Qualidade ao longo de toda 
a trajetória profissional que vi-
veram. “Os(as) TAE e docentes 
aposentados(as) que fizeram 
a diferença na Educação e na 
história do Instituto devem ser 
reconhecidos(as). Esse tipo 
de carinho, em forma de ho-
menagem, engrandece os(as) 
profissionais e demonstra que, 
mesmo na aposentadoria, sem-
pre serão figuras ilustres para a 
nossa comunidade acadêmica”, 
ressalta Rosa.

Encontro nacional de aposentados(as) 
trouxe temáticas importantes para 

Salvador
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O reitor do IFBA, Renato 
Anunciação, mais uma vez ata-
cou a categoria e retirou com-
pulsoriamente os(as) represen-
tantes do SINASEFE-IFBA, 
legítimo porta-voz dos(as) 
TAE e docentes do Instituto, 
do CONSUP. Para tentar não 
perder a maioria dos votos no 
Conselho Superior, o gestor 
substituiu o Sindicato, que re-
presenta os(as) TAE e docentes 
do instituto desde que o IFBA 
foi criado.
Essa foi a resposta do reitor ao 
resultado das eleições para o 
CONSUP, na qual a comuni-
dade do IFBA expressou sua 
indignação e inconformismo 
mais uma vez, em agosto de 
2016, nas urnas. Nelas, a opo-
sição ganhou 100% das vagas 
dos(as) conselheiros(as) elei-
tos(as) pela comunidade aca-
dêmica, o que deixou a Reito-
ria sem a maioria. Essa derrota 
eleitoral fez com que o reitor 
se desesperasse e buscasse re-

Batalha pela retomada de lugar no     
CONSUP

conquistar artificialmente uma 
maioria rejeitada pela catego-
ria, usando também de outro 
expediente antidemocrático: 
a indicação de dois estudan-
tes egressos para as vagas de 
conselheiros(as), sem qualquer 
discussão sobre os critérios de 
escolha junto ao CONSUP e à 
comunidade acadêmica.
Desde que assumiu a gestão do 
IFBA, o reitor Renato Anuncia-
ção vem desenvolvendo uma 
postura antissindical de perse-
guição e de combate aos direitos 
do(a)s servidore(a)s, duramen-
te conquistados pela categoria, 
a exemplo da universalização 
das 30 horas e de uma jornada 
de trabalho docente construída 
coletiva e democraticamente 
inspirada na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação. Por conta 
dessa postura, a categoria, junto 
ao Sindicato, realizou a maior 
greve do IFBA, que ocorreu em 
2015 e durou 120 dias.

Em janeiro deste ano, foi pro-
tocolada uma representação no 
escritório da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), em 
Brasília, denunciando o Estado 
brasileiro e a gestão do IFBA 
por práticas antissindicais, as 
quais entram em conflito com 
os tratados e os acordos interna-
cionais que o Brasil é signatá-
rio. Cópias dessa representação 
foram protocoladas também no 
MEC, MPOG, MTE e no CO-
NINF. 
A categoria continuará resistin-
do a essa gestão antidemocráti-
ca e desrespeitosa, seja através 
de paralisações, greves, denún-
cias em órgãos reguladores ou 
de outros mecanismos legíti-
mos de luta. A administração do 
IFBA está nas mãos da tirania, 
mas a união dos(as) trabalhado-
res(as) tem mostrado, ao longo 
da história, que é mais eficaz e 
transformadora.
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Em tempos em que a clas-
se trabalhadora sofre intensos 
golpes para a redução de seus 
direitos, é mais do que nunca 
momento de união, de luta con-
tra quem nos oprime. Para nós, 
servidores(as) em Educação do 
IFBA, a situação é acentuada 
com as práticas autoritárias e 
antissindicais vindas, para as-
sombro de muitos(as), de um 
ex-dirigente de nosso sindica-
to, o reitor Renato da Anuncia-
ção e seus/suas asseclas. 
Dentre seus ataques está a dis-
solução de normas democrati-
camente estabelecidas, a exem-
plo do fim das 30h de trabalho 
para os(as) TAE e da extinção 

das resoluções de carga horária 
docente (13 e 46). Outro fato 
que nos põe em alerta e nos im-
pele ao combate, ao bom com-
bate, são as ações internas de 
opressão, promovidas por uma 
administração caótica, que não 
dialoga, não ouve, não consul-
ta... apenas quer decidir e im-
por.  
Uma das estratégias de resis-
tência e luta realizada no úl-
timo ano de nossa gestão foi 
a busca da interiorização de 
nossos fóruns de discussão e 
ampliação de debates, particu-
larmente com a estruturação 
e funcionamento do Conselho 
de Representantes (CR) e as 

Assembleias Ordinárias rea-
lizadas no interior do Estado. 
As reuniões dos CRs eram um 
importante objetivo estabeleci-
do pelo Sindicato, mas que só 
conseguiu se concretizar com 
a Gestão “Avançar na Luta e 
na Unidade”. Acompanhan-
do essas atividades sindicais e 
aproveitando a presença física 
de representantes de diversos 
campi e da Reitoria do IFBA, 
realizamos três cursos de for-
mação política, que dialogam 
e servem de instrumentos nos 
diversos frontes de batalha em 
que nos encontramos, local e 
nacionalmente. 

Interiorização, reforço ao Conselho de 
Representantes (CR) e formação política
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Luta contra o ponto eletrônico durou quase 
dois anos 

 A categoria resistiu firme-
mente, por quase dois anos, à 
implantação do ponto eletrô-
nico no IFBA. Boa parte dos 
campi não se submeteu, até o 
fim de 2016, ao controle de fre-
quência digital e mostrou que 
ele não é adequado à nature-
za do trabalho dos(as) TAE e 
docentes. No entanto, devido 
a uma determinação judicial, 
os(as) servidores(as) tiveram 
que recuar e fazer o cadastra-
mento biométrico.
“Depois de quase dois anos re-
sistindo à imposição do ponto 
eletrônico, no momento, não te-
mos mais instrumentos de pro-
teção jurídica ao/à servidor(a) 
em relação a cortes de salários 
e outras consequências do não 
cadastramento. Somente em 
relação ao ponto eletrônico, o 
SINASEFE-IFBA entrou com 
três ações e vários recursos na 
Justiça. A última decisão do 
juiz a favor do ponto, mesmo 
com todas as provas que mos-

travam os danos desse sistema, 
abala a nossa confiança no Ju-
diciário. Numa decisão juridi-
camente limitada, adotada na 
véspera do recesso do Judiciá-
rio e após mais de um mês de 
espera, o juiz ignorou e distor-
ceu inúmeros argumentos apre-
sentados pela nossa Assessoria 
Jurídica”, explica o advogado 
do SINASEFE-IFBA, André 
Sturaro. 
O coordenador de Assuntos Ju-
rídico, Georges Rocha, ressal-

ta que a categoria não deve se 
sentir derrotada, pois conseguiu 
resistir a uma “visão institucio-
nal equivocada, pautada em 
métodos ultrapassados, o que 
resultou no desgaste da imagem 
do reitor, que, de forma antide-
mocrática e desrespeitosa, vem 
agindo contra os interesses do 
IFBA e de seus/suas trabalha-
dores(as)”. “Perdemos apenas 
uma batalha, mas a luta conti-
nua”, completa Rocha. Agora, 
a categoria irá resistir ao ponto 
eletrônico de outras formas.
Improbidade
O ponto eletrônico, além de pre-
judicar as 30 horas e a flexibi-
lização da jornada de trabalho, 
trouxe prejuízos também para o 
erário público, pois a aquisição 
dos aparelhos para a implanta-
ção do ponto eletrônico ocorreu 
de forma irregular. Através de 
uma representação do SINA-
SEFE-IFBA no Ministério Pú-
blico Federal (MPF), contra o 
reitor Renato Anunciação por 
improbidade administrativa, o 
sindicato juntou documentos 
que demonstram anormalida-
des, como a não convocação 
de processo licitatório, a sepa-
ração atípica de serviços e pro-
dutos ligados à instalação e ao 
funcionamento, e o sobrepreço 
das peças. O MPF aceitou a 
denúncia e instaurou, em se-
tembro de 2016, um inquérito 
civil público acerca das possí-
veis irregularidades no contrato 
12/2014, firmado com a em-
presa Telemática Sistemas In-
teligentes LTDA., responsável 
pela instalação e manutenção 
das máquinas de ponto eletrô-
nico do IFBA.
Cortes salariais
Por conta do não cadastramen-
to biométrico, a Reitoria cortou 
os salários de dezenas de servi-

dores(as) dos campi de Ilhéus, 
Valença, Juazeiro e Euclides da 
Cunha. Mesmo com o impedi-
mento da greve, das ocupações 
e os recorrentes problemas com 
o ponto eletrônico, a gestão do 
IFBA resolveu punir, de forma 
sumária e ilegal, alguns/algu-
mas dos(as) trabalhadores(as) 
que resistiram à implantação do 
sistema de controle biométrico 
de frequência no instituto. 
“Mais um processo de perse-
guição, coação e precarização 
do trabalho dos(as) servido-
res(as) instituto. Processo este 
conduzido à base de ameaças 
e assédios de toda sorte aos/às 
nossos(as) colegas como, de 
resto, são feitas todas as coisas 
no IFBA atualmente. Para so-
frerem o vergonhoso corte de 
salário, estes(as) colegas foram 
escolhidos(as) a dedo, entre 
tantos(as) outros(as) na mesma 
situação de resistência, por já 
terem grande histórico de lutas, 
como os(as) companheiros(as) 
de Valença e Ilhéus ou ainda 
por terem ousado resistir como 
nunca antes, como em Juazeiro 
e Euclides da Cunha”, alerta o 
coordenador geral do SINASE-
FE-IFBA.
Para piorar a situação, o corte 
ainda foi feito no fim de ano, 
prejudicando o sustento de tra-
balhadores(as) que se dedicam 
à construção de um IFBA mais 
democrático e formador de ci-
dadãos/cidadãs conscientes 
histórico e politicamente. A fim 
de amenizar a situação, em de-
cisão inédita aprovada por as-
sembleia geral, o SINASEFE-
-IFBA se comprometeu a arcar 
integralmente com o pagamen-
to das custas e dos honorários 
advocatícios destes(as) servi-
dores(as).
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Março foi um mês de luta 
para a classe trabalhadora. Mi-
lhares de pessoas foram às ruas 
nos dias 8, 15 e 31 deste mês 
para protestar contra o Governo 

SINASEFE-IFBA participa de manifestações 
contra a retirada de direitos dos(as) traba-

lhadores(as)

Temer, as Reformas da Previdên-
cia e Trabalhista, a terceirização 
e outros ataques dos(as) golpis-
tas. Ciente do seu papel mobili-
zador, o SINASEFE-IFBA

convocou os(as) servidores(as) 
do IFBA e do Colégio Militar 
de Salvador para protestar e 
marcou presença nas manifes-
tações.
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