
AUMENTOS ABUSIVOS E SUCESSIVOS DOS PLANOS DE SAÚDE TÊM ATORMENTADO 

OS(AS) SERVIDORES(AS) DO IFBA

CATEGORIA COMBATE ESCOLA SEM PARTIDO E PERSEGUIÇÕES POLÍTICAS NO IFBA CAMAÇARI

Os planos de saúde têm aproveitado as defi ciências 
decorrentes do subfi nanciamento do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e o impacto brutal que a saúde terá 
com o congelamento dos gastos públicos por 20 anos 
para aumentar as mensalidades de formas sucessivas 
e abusivas. No IFBA, essa situação não é diferente, 
ainda mais quando a gestão se mantém inerte diante 
do problema.
A mestre em Ciências Ambientais e da Saúde pela 
PUC-GO e docente do curso técnico em Enfermagem 
no Campus Barreiras, Vanessa Picão, conta que o 
assunto é amplamente debatido nas dependências do 
IFBA e que os aumentos têm se tornado abusivos no 
decorrer dos últimos anos, tanto que a categoria tem 

Está rolando pelas salas e corredores do IFBA Camaçari 
um manifesto contra a criminalização do ambiente 
escolar e contra a perseguição política nas instituições de 
ensino brasileiras e, mais especifi camente, no Campus. 
Distribuído para a Diretoria Geral, servidores(as) e 
estudantes da unidade, a nota destaca que o projeto 
de lei Escola Sem Partido, chamado também de “Lei da 
Mordaça”, visa censurar manifestações pluralistas no 
ambiente escolar e é o mesmo que, durante a ditadura 
militar, foi muito utilizado para impedir qualquer tipo 
de oposição ao Estado de exceção.
Para o professor EBTT do Campus Camaçari, Cledson 
Mesquita, a ideia de fazer o manifesto é uma demanda 
antiga entre parte importante dos(as) servidores(as) da 
unidade. “Observo essa angústia entre a maioria das 
pessoas que conheço e que trabalham com educação 
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buscado se informar a respeito para tentar exigir que 
o aumento ocorra com base legal, o que se torna difícil 
no caso do Instituto, onde o plano de saúde contratado 
é coletivo e as operadoras têm total liberdade para 
negociar o aumento. “No entanto, os servidores nunca 
foram consultados sobre essa negociação do aumento, 
apenas recebemos a informação e acatamos ou abrimos 
mão do plano. Penso que é, no mínimo, desrespeitoso 
o IFBA não buscar meios de proteger e nem benefi ciar 
os servidores nesse ponto, penso ainda como instituição 
federal que é, deveria ter serviço próprio de saúde aos 
seus servidores”, destaca Vanessa.
A professora afi rma que não entende como funciona 
exatamente a aquisição do plano e nem as negociações 
que dizem respeito ao IFBA, incluindo quem as faz, 
mas percebe algo unilateral: “somos simplesmente 
avisados do aumento e do prazo de cancelamento, se 
for a opção. Espero, sinceramente, que algo seja feito, 
pois não conseguiremos a curto prazo, com as atuais 
circunstancias de crise fi nanceira no país e de falta 
de aumento salarial do servidor, manter um plano de 
saúde que atenda as nossas necessidades”. 

no Brasil. Isso aumentou nos últimos meses com o 
avanço de projetos como esse, que prefi ro chamar de 
‘Escola com mordaça’, em diversos recortes geográfi cos 
país afora, numa espécie de ‘caça as bruxas’. Me 
parece que parte da classe política brasileira se aliou 
ao que há de mais autoritário e obscuro na sociedade 
para impedir que professoras e professores pratiquem 
a docência de forma livre. É interessante que muitos dos 
movimentos sociais e políticos contra-hegemônicos que 
surgiram no Brasil nesta década foram liderados pelos 
jovens, especialmente os estudantes do Ensino Médio, 
incluindo o técnico-tecnológico. Para mim é impossível 
não correlacionar essa investida conservadora a uma 
tentativa de suprimir o pensamento crítico e a rebeldia 
do jovem brasileiro deste início de século”, avalia 
Mesquita.
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Politicamente, o ano de 2017 para o Brasil foi muito 
difícil. Entretanto, uma boa notícia foi motivo de 
esperança para os(as) funcionários(as) públicos(as) 
federais: o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), suspendeu a medida provisória 
que adiava para 2019 o pagamento do reajuste dos(as) 
servidores(as) – previsto para janeiro de 2018.
A decisão liminar (provisória) de Lewandowski também 
suspendeu o aumento de 11% para 14% da contribuição 
previdenciária dos (as) funcionários (as) públicos (as) 
federais – ativos (as) e aposentados (as) – que ganham 
acima de R$ 5,3 mil. Para os (as) funcionários (as), 
a decisão de Lewandowski formaliza a leitura que os 
movimentos sociais e os(as) servidores(as) públicos(as) 
fazem sobre a medida provisória contrariar direitos 
fundamentais da classe trabalhadora.
“Nós, servidores(as) do IFBA, encaramos essa medida 
provisória como mais uma ação entre uma série de 

No último dia 23 de dezembro, a implantação do 
aumento da carga horária docente no IFBA completou 
um ano. Em 2016, o reitor Renato da Anunciação 
aproveitou o fi nal do ano para impor mais esse 
retrocesso à categoria. Na Portaria Nº 2.478, a gestão 
informa que “em conformidade com a Lei n. 12.772, 
de 28 de dezembro de 2012, a carga horária semanal 
de atividades docentes deverá totalizar: 40 horas para 
docentes em regime de trabalho de tempo integral, com 
ou sem dedicação exclusiva, ou 20 horas para docentes 
em regime de trabalho de tempo parcial”.
O documento determinou que a carga horária de aulas 
seja composta por, no mínimo, 10 horas e, no máximo, 
20 horas semanais para os(as) docentes em regime 
de trabalho de 40 horas, ou regime de trabalho em 
dedicação exclusiva� e, no mínimo, 8 horas e, no máximo, 
12 horas semanais para os(as) docentes em regime de 
trabalho de 20 horas. Na prática, essas mudanças 
sobrecarregaram muito os(as) professores(as) e têm 
provocado o adoecimento da categoria.
Para o professor de Inglês no Campus Irecê, Luís Ramos, 
o aumento da carga horária tem sido sufocante, haja 
vista que, com todo esse tempo em sala, o(a) docente 
perde o estímulo para estudar e melhorar suas aulas, se 
cansa muito mais e fi ca mais doente. Ele reclama que 
as condições de trabalho não têm sido das melhores. 

ataques que o Governo Temer promulga contra os(as) 
trabalhadores(as). Para o Instituto, essa medida tem um 
agravante, já que tivemos uma renovação no quadro 
de funcionários(as). Eles(as) sofrerão duplamente 
com essa medida, que implicará na redução dos 
salários e na precarização da oferta previdenciária no 
futuro”, afi rma o professor do IFBA Salvador, Ronaldo 
Naziazeno.

“Atualmente eu trabalho 16 horas/aula no turno da 
tarde e 06 horas/aula condensadas em 02 horas/
aula, com a junção de três turmas no turno da manhã 
em uma. O cansaço físico e da voz é inevitável. Quando 
eu disse aos/às alunos(as) do segundo ano que eu iria 
deixar a turma porque minha carga horária estava 
muito alta, eles(as) fi caram bastantes chateados(as). 
Ainda tem colegas com carga horária dobrada pra 
compensar problemas de carga horária, especialmente 
os(as) substitutos(as)”, lembra Ramos.
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