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PERSEGUIÇÕES NO IFBA ESTÃO ADOECENDO SERVIDORES(AS)
Transtornar, incomodar, assediar, molestar, importunar,
constranger, cercar, martirizar, torturar, atormentar.
Todas estas palavras são sinônimos para perseguição.
E desde 2014, quando a atual gestão assumiu o IFBA,
os(as) servidores(as) do Instituto sabem, no corpo e na
mente, o que essas expressões significam.
Conhecida nacionalmente por suas práticas autoritárias,
a gestão do instituto tem conquistado uma legião
de críticas e processos, além de estar deixando um
legado na comunidade IFBA: servidores(as) doentes
por causa de suas pressões e perseguições, efetivadas,
normalmente, através de PADs e de ações na Justiça.
Por conta disso, está cada vez mais rotineiro encontrar
nos campi trabalhadores(as) que desenvolveram
depressão, síndrome do pânico, transtorno de
ansiedade, dependência química, dores generalizadas,
entre outras doenças. Isso quando eles(as) não morrem,
como foram os casos do professor Deraldo Araújo,
que faleceu de forma trágica no dia 10 de setembro,
e do TAE José Caetano Cazumbá, ambos do Campus
Salvador. Cazumbá, que morreu no início de maio,
estava sofrendo assédio no trabalho, era diabético e
acabou tendo seu estado de saúde agravado depois
de ter o seu emocional abalado.

Já Deraldo, além de passar por problemas pessoais,
também vinha sofrendo assédio moral por parte da
gestão do IFBA, inclusive teve seu salário cortado e
estava respondendo a um PAD questionável. A perda
do professor Deraldo comoveu toda a comunidade,
pois ele era muito querido por seus/suas colegas e
alunos(as), e lembrou que a pressão desenfreada de
uma gestão desumana e que criminaliza a luta deixa
sequelas irremediáveis.
O SINASEFE-IFBA realizará um estudo para averiguar
a saúde mental e física dos(as) trabalhadores(as)
do Instituto, a fim de gerar índices para o melhor
acompanhamento e resolução dos casos. A ideia inicial
é que a pesquisa seja
intitulada de “Professor
Deraldo Araújo” e seja
realizada em todos
os campi, através do
acesso on line (para
garantir que os(as)
servidores(as) possam
se manifestar de modo
seguro).
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COORDENADORA DO SINASEFE-IFBA PARTICIPA DE SEMINÁRIO SOBRE MULHERES NEGRAS NO INSTITUTO
A professora do Campus Jacobina e coordenadora de
Políticas Educacionais do SINASEFE-IFBA, Rosângela
Castro, participou do 2º Seminário de Mulheres
Negras do IFBA, no dia 15 de setembro. Organizado
pelo coletivo de professoras negras do Instituto, o
evento foi realizado no auditório da Reitoria, em
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Salvador. Além de debates, a atividade, cujo tema
foi “a atualidade do pensamento de mulheres negras,
atravessando gerações”, teve apoio do Sindicato e
contou com a exibição de episódios do documentário
“Travessias Negras” e com sarau de poesias.
Para Rosângela, o mundo do IFBA não só são ﬂores,
também é repleto de espinhos. Para ilustrar alguns
dos sérios problemas do instituto, ela apresentou
casos de terceirizadas negras que sofreram assédio
e receberam tratamentos diferenciados dos homens
que as assediaram (a maioria ocupando cargos de
chefia). Enquanto as terceirizadas foram demitidas
sumariamente, sem direito a contar o seu lado da
história e sofrendo o constrangimento de serem
expostas à comunidade, a maioria dos homens
envolvidos nos casos sequer receberam punições,
somente um servidor foi afastado por 15 dias.

###FORARENATO

ASSEMBLEIA APROVA AÇÕES IMPORTANTES PARA OS(AS) TRABALHADORES(AS) DO INSTITUTO
Os(as) TAEs e docentes presentes na AGE do
SINASEFE-IFBA do dia 15 de setembro conseguiram
avançar em diversas pautas importantes para a
categoria, a exemplo da aprovação das deliberações
do Conselho de Representantes Sindicais (CR) e das
eleições da comissão organizadora do Congresso
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Regimental do Sindicato e da chapa que enviará
delegados(as) para o Congresso da CSP-CONLUTAS,
ambas seguindo os critérios de paridade de gênero e
de segmento (TAE e docente).
A categoria também elegeu o terceiro membro do
Conselho Fiscal do Sindicato: o TAE do Campus
Barreiras Givaldo da Silva. Os(as) presentes aprovaram
a regularização da situação do SINASEFE-IFBA junto à
CSP-Conlutas e, a partir de agora, a Seção terá lugar
e voz na Central. Serão descontados 5% do valor
arrecadado pela contribuição sindical, o que dá cerca
de R$ 3.500 mensais. Aprovou-se também que Ilhéus
receberá, em outubro, a próxima reunião do CR, uma
AGE e um curso de formação, como aconteceu em
outros campi.

APOSENTADOS(AS) EM AÇÃO
Os(as) servidores(as) que ajudaram a construir o
IFBA e o Colégio Militar de Salvador voltaram a
se reunir, no dia 13 de setembro, para o Encontro
de Convivência com os(as) Aposentados(as) e
Pensionistas das duas instituições. Promovido pelo
SINASEFE-IFBA, o evento aconteceu no auditório do
SINDPREV-BA e contou com debates sobre conjuntura
política, saúde do(a) idoso(a), Reforma da Previdência,
história do ensino profissional no Brasil e direitos da
pessoa idosa, além de disponibilizar uma profissional
de saúde para aferição de pressão e glicemia.
A coordenadora de Aposentadoria e Seguridade
Social do SINASEFE-IFBA, Rosa Mota, comemorou

o sucesso do evento, agradeceu as participações
dos(as) convidados(as), que ajudaram a enriquecer
os debates, e se comprometeu a realizar outro
evento, nos próximos meses, de interação
com os(as) aposentados(as) e pensionistas.
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A CONTA DO “ROMBO” VAI PRO(A) TRABALHADOR(A)
Os tempos não têm sido nada bons para os(as)
trabalhadores(as). Fora os golpes tradicionais, como
os aumentos de impostos, o perdão de dívidas para
grandes empresas e o aumento do teto para o déficit
público, o Governo Federal anunciou uma série de
medidas para supostamente reduzir custos. Dentre elas
estão o adiamento do reajuste para servidores(as)
públicos(as), a extinção de 60 mil cargos públicos
(que estão atualmente vagos), o contingenciamento
de verbas para universidades e institutos, e o aumento
do prazo para progressão da carreira dentro do
serviço público, que de 13 vai passar a ter 30 níveis.
Segundo o contador e TAE do Campus Camaçari, Antonio
Rubens Lucas, desde a posse, o “pseudo-governo” de
Temer demonstra para a nação que seus interesses
destoam dos interesses da sociedade como um todo.

“Após assumir definitivamente a Presidência da
República, todas as iniciativas do Governo Temer
caminharam para assegurar a manutenção dos
privilégios do capital econômico e especulativo, em
detrimento do interesse e das demandas sociais. Neste
período, o governo focou grande parte dos esforços
numa suposta recuperação da área econômica. Além
do congelamento dos gastos primários pelos próximos
20 anos, medida que compromete significativamente
os serviços públicos mais prioritários como Educação,
Saúde e Segurança, o governo aprovou ainda uma
Reforma Trabalhista, que, aliada ao projeto de
terceirização, precariza, desqualifica e retrocede
na garantia de direitos historicamente conquistados
à base de luta, suor e sangue”, analisa Lucas.
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