
tegralmente rejeitados. Conforme destacou o 
juiz da causa, “os diretores sindicais citados na 
exordial não têm 
interesse jurídico-
-material na pre-
tensão deduzida 
na exordial, uma 
vez que a maté-
ria      em apreço 
foi publicada pelo 
sindicato aciona-
do, pessoa jurídica 
que não se confun-
de com os membros da sua direção, sobretudo 
considerando que se pretende reparação de 
natureza cível”. 

O juiz do processo nº 0007859-
73.2016.8.05.0137 julgou improcedente o 
processo contra o SINASEFE-IFBA por conta de 
uma matéria sobre o gasto com diárias no Ins-
tituto. A ação, movida pelo diretor do Campus 
Jacobina, Epaminondas Macedo, pedia danos 
morais e direito de resposta, ambos negados 
pelo magistrado. O gestor ajuizou a ação, ale-
gando que o Sindicato divulgou declarações 
ofensivas contra a sua pessoa na referida ma-
téria.
Todos(as) os(as) diretores(as) arrolados(as) 
como réus/rés foram excluídos(as) da deman-
da, pois foi reconhecida, judicialmente, a ile-
gitimidade destes(as) para figurar no processo 
e, no mérito, os pedidos formulados foram in-

boletim mensal
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O assédio moral e as constantes perseguições 
a servidores(as) e dirigentes do SINASEFE-IFBA 
foram destaque na audiência pública realizada 
pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) do 
Senado Federal, no dia 15 de agosto. A insti-
tuição foi representada pelo seu coordenador 
geral e de Formação Política, Fabiano Brito, 

que denunciou 
o reitor do 
IFBA, Renato da 
Anunciação, por 
suas práticas 
antissindicais, 
por violação de 
direitos traba-
lhistas, PADs in-
fundados e exo-
neração como 
forma de repre-
sália por lutas 
democráticas.

NÃo vÃo nos calar! SINASEFE-IFBA É inocentado na JustiÇa
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SeÇÃo IFBA denuncia no Senado prÁticas antissindicais

“Além dos cortes de verbas, temos outra amea-
ça para a sobrevivência do IFBA e de seus/suas 
servidores(as): o reitor Renato da Anunciação. 
Assim que entrou para a gestão do instituto, 
ele aumentou a carga horária dos(as) TAE, sus-
pendeu a carga horária docente e implantou o 
ponto eletrônico, sem falar nos outros ataques 
que se seguiram ao longo de seu mandato. 
Todos(as) que ousam protestar contra estas e 
tantas outras atitudes arbitrárias dele são ca-
lados(as) com PADs, processos judiciais e com 
perseguições em seus locais de trabalho. Ca-
sos que aconteceram, principalmente, com 
dirigentes e representantes sindicais. Mesmo 
assim, realizamos a maior greve da história do 
IFBA em 2015 e continuamos lutando contra 
essa gestão autoritária em todas as esferas, 
pois não podemos permitir que a democracia 
seja eliminada em nosso instituto”, resume o 
coordenador geral do SINASEFE-IFBA.
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como sempre, sobre a classe trabalhadora.
“O Governo Temer vem fazendo um contingen-
ciamento nas contas públicas de uma forma 
geral, tirando investimentos do SUS, da Educa-
ção e do Social, quando congela o Orçamento 
por 20 anos. Agora, com o PDV, está tentan-
do tirar diretamente dos(as) trabalhadores(as) 
como uma forma de proteger o empresariado 
e fazer com que a classe que vive do trabalho 
pague o pato. É bom lembrar que os(as) re-
presentantes do empresariado, da classe alta, 
foram às ruas para dizer que não iriam pagar 
o pato. Alguém tem que pagar e o governo 
escolheu os(as) trabalhadores(as) para arcar 
com isso”, analisa a coordenadora de Políticas 
Educacionais do SINASEFE-IFBA, Rosângela 
Castro.

Desde 2013 está em discussão a concessão do 
Reconhecimento de Saberes e Competências 
(RSC) para técnicos(as)-administrativos(as) em 
Educação (TAEs) do serviço público federal. O 
objetivo da categoria é garantir uma maior va-
lorização de seu trabalho e de seus esforços 
para adquirir conhecimentos na área.
Segundo o técnico-administrativo do Campus 
Serra do Instituto Federal do Espírito Santo, 
Aliomar da Silva, o debate do RSC para TAEs 
está em fase de construção. “A Federação de 
Sindicatos de Trabalhadores em Educação das 

Até o início de 2018, o SINASEFE-IFBA realiza-
rá o seu primeiro congresso regimental. Ape-
sar de não estar presente no estatuto da insti-
tuição, a organização do evento é uma decisão 
política da gestão sindical, já que esta foi uma 
das propostas apresentadas, pela chapa Resis-
tência e Luta, à comunidade durante o proces-
so eleitoral.
Na avaliação da diretora Luzia Mota, o con-
gresso regimental pode assumir um papel im-
portante no processo decisório do Sindicato. 
“Além da atualização do regimento, podere-
mos definir, democraticamente, as políticas e 

O programa de demissão voluntária (PDV) 
para os(as) servidores(as) do Poder Executivo 
foi uma das saídas do Governo Temer para di-
minuir os gastos com a folha de pagamentos e 

“economizar cer-
ca de R$ 1 bilhão 
por ano”. Para o 
SINASEFE-IFBA, 
o PDV é mais um 
capítulo no contin-
genciamento que 
o Governo vem 
tentando fazer nas 
contas, a fim de 
que os prejuízos e 
responsabilidades 
da crise recaiam, ILUSTRAÇÃO:PAULA RODRIGUES
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PDV: cilada para o(a) trabalhador(a) e desmonte para o serviÇo pÚblico

RSC para TAES depende de luta e uniÃo

Universidades Brasileiras (FASUBRA) ainda não 
se manifestou oficialmente, pois está realizan-
do eventos sobre a carreira, mas há uma mi-
nuta construída pelo SINASEFE Nacional que 
foi encaminhada para o MEC em 2015, como 
acordo de greve. A carreira do PCCTAE já prevê 
a valorização dos saberes e das competências. 
Este seria o instrumento para valorizar todo o 
conhecimento adquirido pelo(a) servidor(a) ao 
longo da sua vida funcional, e que não tenha 
sido contemplado pelos incentivos de qualifi-
cação e de capacitação”, explica Silva.

lutas que a categoria vai desenvolver. Na his-
tória dos sindica-
tos, os congressos 
são momentos 
nos quais os(as) 
trabalhadores(as) 
tomam impor-
tantes decisões, 
são pontos de in-
flexão ou de ma-
nutenção de políticas que consolidam o perfil 
classista e combativo da entidade”, opina Lu-
zia.

Congresso regimental do SINASEFE-IFBA ajudarÁ a fortalecer as lutas da categoria
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