
Com o intuito de fortalecer a presença 
do Sindicato junto aos/às servido-
res(as), a Coordenação do SINASEFE-
-IFBA visitou a Reitoria e os campi de 
Irecê e Jacobina, nos dias 23 e 24 de 
janeiro. Durante a ação, que também 
será realizada em outras unidades, 
foram distribuídas as agendas anuais 
e o boletim mensal para os(as) sindi-
calizados(as). 

A visita à Reitoria, realizada no dia 24, 
contou com a presença da coordena-
dora de Políticas Educacionais, Luzia 
Mota; da coordenadora de Aposenta-
doria e Seguridade Social, Rosa Mota; 
da assistente administrativa, Márcia 
Ângelo; e do coordenador da Regional 
3, Matheus Santana. Segundo o coor-
denador, foi gratificante ver que os(as) 
servidores(as) estão dispostos(as) a 
se filiar, ainda mais nesse momento 
em que o país vive um cenário político 
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CAPACITAÇÃO
Estudar é o ideal...
Capacita o ser humano;
Num mundo sendo atual: 
A luta é de todo ano.

A profissão é consequência
Que leva à obtenção.
Acompanhando a ciência, 
Com bastante atenção. 

No trabalho engajado 
Há uma possível estabilidade; 
Conduz os anseios preservados: 
O Sindicato com habilidade. 

A luta pela preservação
Dos serviços coordenados, 
Depende da formação: 
E dos seres educados!  

*Autor: Orlando Carvalho 
Professor de matemática, 

poeta e trovador.
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desolador. “Em um panorama maior, 
sofremos com os ataques constantes 
ao funcionalismo público, com as 
Reformas Trabalhista e da Previdên-
cia. Se tratando da nossa vivência 
como servidor(a), fomos atingi-
dos(as) com a extinção abrupta de 
alguns cargos técnicos-administrati-
vos em educação, por meio de decreto 
presidencial. Decisão essa que foi 
tomada sem nenhum diálogo com as 
entidades que representam a catego-
ria, como é o caso do SINASEFE-IFBA 
e da Comissão Nacional de Supervi-
são (CNS)”, explica Matheus.

Após um longo período sem contato 
formal entre a base sindical e a Coor-
denação, a visita ao Campus Jacobi-
na, promovida no dia 24, serviu para 
restabelecer essa aproximação. De 
acordo com a coordenadora geral, 
Rosângela de Barros Castro, foram 

ouvidas muitas queixas sobre as 
condições de trabalho, especialmente 
dos(as) TAE’s. “Eles(as) reclamaram 
das dificuldades em fazer qualquer 
qualificação (curso, seminário, pós--
graduação, entre outros), por conta do 
regime de carga horária e compensa-
ções”, relata Rosângela.

Em Irecê, a visita aconteceu no dia 23 
e foi representada pelo coordenador 
de Secretaria, Antônio Copque; pelo 
coordenador de Comunicação, José 
Antônio Dias; e pelo coordenador de 
Combate à Opressão, Saulo Campos. 
“Para mim, o ponto positivo foi perce-
ber uma preocupação da Coordena-
ção do SINASEFE-IFBA com os campi 
do interior e deles terem declarado 
expressamente o apoio a qualquer 
mobilização realizada pelos(as) servi-
dores(as) do IFBA”, comenta o profes-
sor do campus Irecê, Ualace de Melo.



AÇÃO DOS 28%: IFBA TEVE ATÉ O DIA 6 DE FEVEREIRO
PARA ENVIAR A ÚLTIMA PLANILHA ATUALIZADA DOS
VALORES INCONTROVERSOS

SINASEFE-IFBA CONSEGUE REVISÃO DE REAJUSTE APLICADO PELA UNIMED

Após mais de 20 anos de luta e espera, 
o processo de N° 2009.33.00.004005-
-7, ajuizado pelo SINASEFE-IFBA, que 
reivindica a incorporação de um 
percentual de 28,86% às remunera-
ções dos(as) docentes e servido-
res(as) técnicos(as)-administrati-
vos(as) ativos(as) e aposentados(as) 
do CEFET (IFBA), se aproxima da sua 
resolução.

A novidade é que foi determinado ao 
IFBA, por meio de uma notificação 
enviada ao reitor Renato da Anuncia-
ção Filho, que a instituição apresen-
tasse, até o dia 6 de fevereiro, a atua-
lização da planilha com os valores 
incontroversos que serão pagos aos 
284 substituídos na ação.

Na decisão, o juiz reconheceu 
expressamente que o IFBA vem, há 
muito tempo, descumprindo as deci-
sões judiciais, em flagrante prejuízo 

Menos um abuso na vida do servidor. 
O Jurídico do SINASEFE-IFBA conse-
guiu na Justiça a revisão do reajuste 
aplicado pela UNIMED Norte Nordes-
te no plano de saúde do docente do 
IFBA Irecê, Juliano Lopes. Na ação, 
ficou comprovado que houve aumen-
to arbitrário nas mensalidades, tanto 
em 2016 quanto em 2017, com 
percentuais acima dos permitidos 
pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS).
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aos/às servidores(as). Deste modo, 
determinou o juiz que, caso o Institu-
to se mantenha descumprindo o 
provimento judicial, serão expedidas 
as requisições de pagamento nos 
valores da planilha já constante nos 
autos (total de R$ 1.272.919,09), 
ficando a atualização monetária 
postergada para posterior apuração.

Segundo a advogada do SINASEFE-I-
FBA, Carolina Heim, é importante que 
a comunidade saiba que o pagamen-
to não será feito de forma automáti-
ca. Após apresentação da planilha 
atualizada pelo IFBA, o processo será 
encaminhado para a Secretaria da 
16° Vara, onde começarão a ser expe-
didas, individualmente e manualmen-
te, as ordens de pagamento. Depois 
dos dados conferidos e ordenado o 
pagamento, o dinheiro leva, em 
média, de três a quatro meses para 
ser efetivamente disponibilizado.

A vitória se deu em primeira instân-
cia. “A assistência médica tem 
grande peso no orçamento de 
todo(a) servidor(a) público(a). Caso 
os reajustes no plano de saúde não 
sejam questionados administrativa-
mente e judicialmente, certamente, 
no futuro próximo, ele se tornará 
impagável. Por este motivo, o Jurídi-
co do SINASEFE-IFBA vem acompa-
nhando as demandas dos(as) servi-
dores(as), gerando a necessidade de 

constante atuação em áreas espe-
cialmente sensíveis, como é o caso 
da assistência médica, cada dia mais 
cara e deficiente”, afirma o advogado 
do SINASEFE-IFBA, André Dantas.

Para o autor, Juliano Lopes, a ação é 
válida e tem servido de exemplo para 
que seus/suas colegas tomem as 
mesmas medidas, a fim de reparar os 
danos causados pelos aumentos 
abusivos dos planos de saúde.


