
dos anos 90, sempre atacou muito os(as) servidores(as) 
públicos(as). Todos os governos, do PSDB ao PT, 
passando por Temer (PMDB), realizaram ataques, 
sendo uns radicais, outros menos. Às vezes com alguma 
negociação, às vezes sem. Ele diz que é preciso lembrar 
que Lula e Dilma foram os responsáveis pela Reforma 
da Previdência, que acabou com a integralidade e a 
paridade da aposentadoria dos(as) servidores(as) 
públicos(as).
“Há uma mistifi cação na sociedade brasileira e 
no Congresso Nacional sobre os servidores(as) 
públicos(as). A onda neoliberal no Brasil colocou como 
agenda a redução de várias atribuições do Estado, 
inclusive nas políticas públicas voltadas para área 
social. Para justifi car essa agenda, atribuiu-se a culpa 
do precário funcionamento de alguns setores do serviço 
público ao descompromisso do(a) servidor(a) com sua 
funções. Ignorou-se, assim, questões fundamentais para 
o bom funcionamento do serviço público, como melhores 
salários e infraestrutura. O serviço público, como regra 
geral e com raríssimas exceções, é subfi nanciado e 
não há quadro de pessoal de acordo com a demanda 
da sociedade brasileira, que é muito grande e sempre 
que tem crise econômica, com migração de serviços 
privados para os públicos, aumenta ainda mais”, 
acrescenta Silva.

DESMONTE DO SERVIÇO PÚBLICO CAMINHA EM VELOCIDADE ACELERADA

Está tramitando no Senado a proposta que acaba com a 
estabilidade no serviço público para servidores(as) com 
baixo desempenho nas atividades que desenvolvem. Os 
objetivos do Congresso golpista são acabar de vez com 
o serviço público, amedrontar os(as) trabalhadores(as) 
e disseminar a terceirização.
Para o Mestre em Sociologia pela Universidade Federal 
da Bahia e professor do IFBA Campus Valença, Cezar 
Miranda, o atual Congresso é o mais conservador desde 
o fi m da ditadura militar. Há forte infl uência de setores 
ruralistas, rentistas, fundamentalistas evangélicos, dentre 
outros no qual expressam os interesses da burguesia 
em desmontar o Estado, seja no Governo Temer ou 
em qualquer outro que o substitua. “As relações entre 
vários(as) deputados(as) e senadores(as) com a JBS e 
outros nomes do setor produtivo revelam os interesses 
em atacar os direitos dos(as) trabalhadores(as), sejam 
privados(as) ou públicos(as), sendo que, para isso, 
argumentam que o setor público é inefi ciente, caro e 
corrupto. Uma grande falácia! Tudo dentro de uma lógica 
de mercado, inclusive com a terceirização de serviços 
públicos, que seriam assumidos por prestadores(as) de 
serviços privados”, analisa Miranda.
Na avaliação do Mestre em Ciências Sociais e diretor 
do SINASEFE-IFBA, Rogério Silva, o neoliberalismo, 
desde que virou projeto hegemônico no Brasil no início 
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INTERESSES CAPITALISTAS GERAM PERSEGUIÇÃO NO IFC

CONVÊNIO COM A ALL SUL É ENCERRADO

Os tempos sombrios também chegaram ao Instituto 
Federal Catarinense (IFC). Os professores do Campus 
Abelardo Luz, Ricardo Velho e Maicon Fontaine, estão 
sendo investigados, a pedido do Ministério Público 
Federal (MPF), por “imposição ideológica e política” e 
“ingerência na gestão”. Eles tiveram os computadores 
e celulares apreendidos e foram afastados dos cargos.
O MPF alega que houve “diversas irregularidades 

no campus envolvendo a participação de integrantes 
do MST e a intensa imposição de ideologia política 
dentro do Instituto”. Como somos um sindicato 
classista e democrático e somos contra perseguições, 
entrevistamos o professor e diretor afastado do campus 
avançado Abelardo Luz, Ricardo Velho, para apurar o 
que realmente está acontecendo. Confi ra a entrevista 
em nosso site.

O SINASEFE-IFBA encerrou o convênio com a All Sul, 
empresa que era responsável pelo cartão de benefícios 
dos(as) sindicalizados(as). A decisão foi tomada após a 
maioria dos(as) servidores(as) apontar, em assembleias, 
que não utilizava o serviço, que estava ativo há três 
anos. Se o convênio fosse renovado, custaria cerca de 
R$ 12 mil ao Sindicato. Diante disso, a Direção decidiu 
cancelar a renovação e irá avaliar outras opções de 
convênios para benefi ciar seus/suas sindicalizados(as).
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