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SINDICATO PRESENTE EM POSSE DE SERVIDORA E LANÇA CAMPANHA DE FILIAÇÃO
AS/AOS NOVAS(OS) SERVIDORAS(ES) RECÉM EMPOSSADAS(OS)

BOLETIM
DESTAQUES 
DOS MESES 

DE JANEIRO E 
FEVEREIRO

DE 2020

No dia 6/01, a Dire-
toria Executiva do 
SINASEFE-IFBA, 
representada pelo 
coordenador geral 
Matheus Santana 
e a coordenadora 
de atividades cul-
turais e esportivas 
Teresa Bahia, este-
ve presente para a 
posse da servidora 
Caroline, lotada no 
Campus Salvador. fo
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Na ocasião, a coordenação tra-
tou sobre a história e importância 
do sindicato, os benefícios, valor 
da contribuição e entregou uma 
ficha de filiação para a recém 
empossada. Em seguida, durante 
uma visita ao gabinete da reitora 
Luzia Mota para dar as boas vin-
das, a seção sindical foi convida-
da para realizar a campanha de 
filiação nas próximas posses de 
novas(os) servidoras(es).

No dia 24/01, durante a posse 
das(os) novas(os) servidoras(es), 
Matheus Santana, a coordena-
dora de políticas educacionais 
Silvia Elaine e de política para as 
mulheres Camila Félix, filiaram a 

professora Cristiane, do Campus 
Irecê.

No dia 30/01, a coordenação e 
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a conselheira fiscal 
Rosa Mota, esteve 
presente no Cam-
pus Simões Filho 
para o início das 
atividades admi-
nistrativas e peda-
gógicas. Durante a 
cerimônia de apre-
sentação da nova 
gestão do campus, 
as(os) diretoras(es) 
da seção sindical 
reforçaram a impor-
tância da filiação 
com a entrega de 
boletins e um bate 
papo com as(os) 
servidoras(es).

É com muita alegria 
demos boas vindas 
as/aos novas(os) 
sindicalizadas(os) 
que se integram 

na nossa luta sindical. A nossa 
campanha de filiação segue a 
todo vapor. Participe!
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SINASEFE-IFBA MARCOU PRESENÇA EM CERIMÔNIA DE POSSE DA REITORA LUZIA 
MOTA E DAS(OS) DIRETORAS(ES) GERAIS ELEITAS(OS)

No dia 10/01 foi realizada a ceri-
mônia de posse da reitora Luzia 
Mota e das(os) diretoras(es) ge-
rais eleitas(os) do Instituto Fede-
ral da Bahia, na Reitoria, no bairro 
do Canela, em Salvador.

À convite da Reitoria, o coor-
denador geral do SINASEFE-I-
FBA, Matheus Santana, compôs 
a mesa da cerimônia junto com 
representantes de setores do 
IFBA, de outras entidades e par-

lamentares. O auditório da ins-
tituição, que leva o nome de Es-
paço 2 de julho, estava lotado. 
Algumas pessoas chegaram a 
assistir toda a cerimônia em pé. 
Na ocasião, estiveram presentes 
coordenadoras e coordenadores 
desta seção sindical, parlamen-
tares, servidoras(es) e aposenta-
das(os).

Após a cerimônia, o SINASEFE-IFBA 
promoveu uma bonita come-

LAVAGEM DO BONFIM DO SINASEFE-IFBA 2020
Seguindo a tradição, o SINASEFE-IFBA 
esteve presente em mais um ano da 
Lavagem do Bonfim. Estivemos loca-
lizados em um ponto estratégico da 
caminhada com uma deliciosa feijoada 
para as(os) sindicalizadas(os) recarre-
garem as energias. 

moração com direito a acarajé, 
abará e os toques da percussão 
baiana embalaram a noite.

Celebramos a democracia com 
todos os nossos afetos e sím-
bolos: Para deixar para trás o 
período sombrio vivido pelo IFBA 
nos últimos cinco anos, servido-
ras(es) jogaram sal grosso, pipo-
ca e alfazema no coreto. AGENDA 2020

Durante o mês de fevereiro, a Diretoria do 
SINASEFE-IFBA distribuiu presencialmen-
te as primeiras remessas da agenda anual 
nos campi Salvador, Simões Filho e Reitoria. 
A agenda deste ano celebra a vitória da demo-
cracia, da luta da categoria e da luta sindical. 
Não podemos esquecer que ‘Vale a pena lutar’. 

Até o final de março todas as agendas se-
rão entregues as/aos servidoras(es) em 
seus respectivos campi.
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NOTA SOBRE A REUNIÃO DO SINASEFE-IFBA E A GESTÃO DO IFBA A RESPEITO DOS 
PROBLEMAS COM O PLANO DE SAÚDE UNIMED NORTE/ NORDESTE

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO
Em virtude da suspensão do 
atendimento de urgência e de 
serviços e procedimentos mé-
dicos aos usuários do Plano de 
Saúde UNIMED NORTE NORDES-
TE ligados ao IFBA, foi realizada 
na sexta-feira, 17/01, uma re-
união na Reitoria do IFBA, com 
membros da Coordenação de As-
suntos Jurídicos do SINASEFE-I-
FBA – CAJ, coordenador Georges 
Rocha e os advogados Carolina 
Heim e Rodrigo Souza (Juazeiro), 
e representantes da nova gestão 
do IFBA, representadas pelo Pró-
-reitor de Orçamento, Adminis-
tração e Planejamento – PROAP, 
Fábio Mota, e servidores dessa 
pró-reitoria e do Departamento 
de Qualidade da Vida – DEQUAV 
do IFBA, Patrícia Costa, Denise 
Amaral e Cristiano Oliveira.

Na reunião foram descritos os 
vários problemas relacionados à 
suspensão dos serviços da ope-
radora de saúde juntos aos ser-
vidores e dependentes. O SINA-
SEFE cobrou explicações quanto 
a esta situação, bem como um 
posicionamento da gestão vi-
sando solucionar o problema 
que afeta diversos servidores do 
Instituto Federal.

GESTÃO DOS PLANOS DE SAÚDE 
NO IFBA
Os representantes da gestão ex-
plicaram quais são e como fun-
cionam os Planos de Saúde no 
IFBA:

1) Os Planos de Saúde adminis-
trados pelo IFBA e pelo MEC
a) PLANOS DE SAÚDE ADMINIS-
TRADOS PELA ALIANÇA ADMI-
NISTRADORA DE BENEFÍCIOS 
DE SAÚDE S/A (gerido pelo MEC) 
– oferece um leque de 6 (seis) 
Planos de Saúde que podem 
ser escolhidos pelos servidores 
e dependentes do IFBA (SAÚDE 

CASSEB, UNIMED, DENTALUNI, 
SULÁMERICA, BRADESCO SAÚ-
DE e SEGUROS UNIMED)
b) CAPESAUDE – plano de saúde 
na modalidade autogestão con-
tratado diretamente pelo IFBA; e
c) UNIMED N/NE – plano licitado 
diretamente pelo IFBA com vi-
gência até 02/09/2020.

2) A situação encontrada pela 
atual gestão no que diz respeito 
à gestão do contrato da UNIMED 
N/NE junto ao IFBA:
Tendo em vista que a UNIMED N/
NE já apresentava diversos pro-
blemas em sua cobertura, a atual 
gestão nos informou que, na oca-
sião da renovação do contrato, a 
área técnica do IFBA não reco-
mendou a prorrogação do con-
trato com o plano de saúde. Nos 
foi informado ainda que durante 
grande período de execução do 
contrato não foi designado fiscal 
para o contrato, isto vindo ocor-
rer a partir do meado do ano de 
2019.

Contudo, mesmo com esta re-
comendação da área técnica do 
Instituto Federal da Bahia, o con-
trato foi prorrogado pela gestão 
anterior e a situação encontra-se 
no estágio atual. Nos foi infor-
mado ainda que a UNIMED N/NE 
está com os atendimentos sus-
pensos para todos os usuários 
vinculados a todas as Institui-
ções, e não apenas em relação 
ao IFBA. O plano não possui mais 
escritório em Salvador e nem se-
quer vem cumprindo decisões 
judiciais.

Atualmente existe cerca de 1.275 
indivíduos vinculados à UNIMED 
N/NE no IFBA, constando servi-
dores ativos, aposentados e de-
pendentes.

Em 10/12/2019, o IFBA enviou 
uma notificação à UNIMED N/NE 

acerca do descumprimento do 
contrato, porém até o momento 
não recebeu qualquer resposta 
do plano de saúde. Em cumpri-
mento ao rito legal uma nova no-
tificação foi enviada e cumprido 
o prazo de cinco dias para defesa 
da UNIMED, será indicada a pe-
nalidade a ser aplicada por des-
cumprimento contratual.

Ações para enfrentamento da 
crise no curto, médio e longo pra-
zos.
CURTO PRAZO
a) Migração dos servidores e pa-
rentes ligados à UNIMED N/NE 
para os Planos de Saúde ofereci-
dos pela ALIANÇA e CAPESAUDE.
O servidor que tiver interesse 
pode optar por contratar qual-
quer outro plano oferecido pelo 
IFBA e/ou MEC. Conforme infor-
mado acima, são os planos ofe-
recidos pela ALIANÇA (SAÚDE 
CASSEB, UNIMED, DENTALUNI, 
SULÁMERICA, BRADESCO SAÚ-
DE e SEGUROS UNIMED) e o CA-
PESAUDE.

Cada uma das opções possui di-
ferentes valores e rede creden-
ciada e o servidor deve se infor-
mar junto à DEQUAV (071 3221 
0314)

Quanto à carência, os beneficiá-
rios com qualquer tipo de con-
tratação podem mudar de pla-
no desde que tenham cumprido 
os seguintes requisitos: possuir 
mais de 2 (dois) anos de perma-
nência na UNIMED N/NE (para a 
CAPESAUDE), o plano atual deve 
ter sido contratado após 1º de 
janeiro de 1999 ou ter sido adap-
tado à Lei dos Planos de Saúde; 
o contrato deve estar ativo, ou 
seja, o plano atual não pode es-
tar cancelado; o beneficiário deve 
estar em dia com o pagamento 
das mensalidades; o beneficiário 
deve cumprir o prazo mínimo de 

permanência no plano, que pode 
ser de um ou dois anos; e o plano 
de destino deve ter preço compa-
tível com o seu plano atual (estar 
na mesma faixa de preço).

Para os servidores que possuam 
menos de 2 (dois) anos de per-
manência na UNIMED N/NE, a 
gestão informou que está verifi-
cando a possiblidade da CAPE-
SAUDE absorver as demandas 
que surgirem (necessita ser con-
firmado junto à DEQUAV).

MÉDIO PRAZO
b) A PROAP sugeriu a realização 
de um Processo Emergencial de 
Licitação em Caráter de Urgên-
cia, de prazo limitado e provisó-
rio.

LONGO PRAZO
c) Realização de um Processo 
de Licitação visando a contrata-
ção uma nova operadora de saú-
de administrada pelo IFBA que 
substituirá a UNIMED N/NE. Esta 
Licitação ocorrerá caso ainda 

restem usuários do plano con-
tratado que não tenham migrado 
para outro plano de saúde, pois 
este modelo de contrato IFBA x 
Operadora não tem atraído boas 
empresas para os processos li-
citatórios. Na última licitação 
apenas a Unimed NNE foi classi-
ficada e teve esse desfecho dra-
mático.

MEDIDAS SIMULT NEAS A SEREM 
ADOTADAS PELO SINDICATO
Finalmente, em eventuais casos 
de urgência de sindicalizados 
que estejam com dificuldades 
com o plano de saúde, a Coorde-
nação da Assuntos Jurídicos do 
SINASEFEIFBA, está elaborando 
modelos de Ações a serem ajui-
zadas contra a UNIMED N/NE 
com o objetivo da manutenção 
dos tratamentos em curso. Infor-
mamos que a Agência Nacional 
de Saúde (ANS) já definiu que 
pacientes internados não podem 
ter o serviço interrompido, bem 
como há entendimentos dos tri-

bunais que tratamentos em cur-
so também não podem ser para-
lisados.

Desta forma, a Coordenação da 
Assuntos Jurídicos do Sindicato 
está pronta para atender aos sin-
dicalizados que de qualquer for-
ma estejam sendo prejudicados 
pela má prestação de serviços 
(ou a não prestação) da UNIMED 
N/NE.

Àqueles servidores não sindicali-
zados, mas que estejam necessi-
tando de assistência no tocante a 
esta questão, disponibilizaremos 
nossos serviços jurídicos para 
atendê-los em condições espe-
ciais.

A Comissão de Assuntos Jurídi-
cos do SINASEFE-IFBA acompa-
nhará os desdobramentos dessa 
situação até a normalização da 
prestação dos serviços médicos 
aos servidores e seus dependen-
tes.

NOTA SOBRE OS VALORES DE RSC PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE E QUE ESTÃO 
SENDO COBRADOS PELO IFBA

Em 19/12/2019, a gestão do 
IFBA, que encerrou seu mandato 
no final do ano passado, publicou 
uma nota informando que os ser-
vidores que tivessem ingressado 
com ações judiciais buscando o 
pagamento de valores inscritos 
em restos a pagar, e que recebe-
ram esses valores administrati-
vamente em dezembro de 2019, 
deveriam devolver o respectivo 
montante através de Guia de Re-
colhimento da União – GRU emi-
tida pela Instituição e enviada a 
cada um desses servidores se-
paradamente. O vencimento das 
GRUs é no dia 25/01/2020 (sá-
bado), sendo a data limite pror-
rogada para 27/01/2020 (segun-
da-feira).

Neste sentido, após reunião com 
a gestão do IFBA, realizada no dia 
de ontem, 22/01/2020, na Reito-
ria, o Sindicato vem novamente 
a público esclarecer e orientar o 
que segue, ficando a decisão a 
critério de cada sindicalizado(a). 
Seguem abaixo algumas possi-
bilidade e considerações corres-
pondentes:

1. Não pagamento da GRU
Como já explanado em 
nota anterior, a Coordena-
ção Jurídica do Sindicato 
entende que a cobrança de 
valores reconhecidamente 
devidos e pagos pela Ad-

ministração Pública ape-
nas porque o servidor pos-
sui ação judicial em curso 
é abusiva e ilegal. 

Ora, se o IFBA reconhece a exis-
tência do direito – tanto o é que 
efetuou o pagamento – não pode 
exigir a devolução dos valores 
por existirem ações judiciais 
em andamento. O que a lei veda 
é o enriquecimento sem cau-
sa, o que ocorreria se o servi-
dor recebesse duas vezes pelos 
mesmos motivos. Ao contrário, 
o pagamento pela via adminis-
trativa deveria ser a regra, pou-
pando tempo e recursos deman-
dados pela apreciação judicial.
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2º SEMINÁRIO DE CARREIRA DO SINASEFE
O SINASEFE-IFBA selecionou, 
por meio de um processo de pré-
-inscrição, dois docentes e dois 
técnicos administrativos, além 
das suplências, para o 2º Semi-
nário de Carreira do SINASEFE 
Nacional.

Infelizmente, não tivemos ne-
nhuma docente inscrita – ape-
nas sindicalizados do sexo mas-
culino. Neste caso, o critério de 
paridade de gênero não pôde 
ser aplicado,  sendo os demais 

CAMPUS PAULO AFONSO REALIZA PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

DOCENTE
Titulares:
Paulo Raimundo Sterling 
Malta
Georges Souto Rocha
Suplentes:
Dálvaro Gonçalves Barbosa
Lucas Simões Santos

Para muitas pes-
soas, a sexta-feira 
é o dia mais espe-
rado na semana. 
Um momento para 
aquele descanso, 
filminho, show e/ou 
confraternização 
com as(os) ami-
gas(os) no clima#-
sextou.

Pensando na pro-
moção da saúde 
mental e física, o 

Campus Paulo Afonso tem reali-
zado todas as sextas, das 15h às 
16h, o ‘Projeto Sextouuu’.

A iniciativa, que conta com a co-
laboração da coordenadora Re-
gional Norte: Euclides da Cunha, 
Juazeiro e Paulo Afonso, Hellen 
Rodrigues, contempla servido-
ras(es) e alunas(os) do campus 
com aulas de yoga, capoeira e de-
fesa pessoal ministrada pelas(os) 
próprias(os) servidoras(es) e ou-
tras(os) profissionais da cidade.
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lCaso o(a) servidor(a) opte por 
não pagar a GRU para devolver 
o valor recebido, sugerimos que 
o(a) servidor(a) entre em conta-
to com seu respectivo advogado 
para apresentar o contracheque 
com o pagamento a fim de que, 
a título de boa fé e evitando o re-
cebimento em duplicidade, seja 
apresentado no processo o mon-
tante pago com o objetivo de que 
haja compensação dos valores. 
A ação continuará tramitando 
para que, se for o caso, o(a) ser-
vidor(a) receba judicialmente a 
diferença devida entre o valor 
pago pelo IFBA e o reconhecido 
judicialmente (correspondente 
aos juros e correção monetária).
Vale frisar que, caso o(a) servi-
dor(a) não pague a GRU, em tese 
pode a Administração cobrar ju-
dicialmente o respectivo valor, o 
que não acreditamos, uma vez 
que demonstraria ineficiência do 
serviço público por cobrar algo 
que reconhece ser devido, além 
de causar prejuízos financeiros 
ao erário, já que poderia ser con-

denada em pagar honorários su-
cumbenciais ao advogado caso a 
ação fosse julgada improceden-
te.

2. Permanecer com o va-
lor recebido administra-
tivamente e desistir da 
ação judicial.

Neste caso o(a) servidor(a) renun-
cia a qualquer diferença de va-
lor eventualmente encontrada na 
ação judicial e deve informar à Ad-
ministração a desistência da ação.

3. Pagamento da GRU.

O(A) servidor(a) que devolver o 
valor aguardará o recebimen-
to integral do montante devido 
através da via judicial.

Ressaltamos que quem recebeu 
os valores em duplicidade tem 
a obrigação de devolver, pois se 
caracteriza ilícito penal e admi-

nistrativo a não restituição de 
valores recebidos e sabiamente 
indevidos.

De qualquer modo, a Coordena-
ção de Assuntos Jurídicos do SI-
NASEFE-IFBA reforça que os(as) 
servidores(as) que possuem 
ações judiciais e receberam o 
montante de forma administra-
tiva apresentem o respectivo 
contracheque para que essa in-
formação seja apresentada no 
processo a título de boa-fé e a 
fim de evitar o recebimento em 
duplicidade e consequente enri-
quecimento ilícito.

Finalmente, informamos que a 
Coordenação de Assuntos Jurí-
dicos do SINASEFE-IFBA conti-
nuará à disposição de todo(a)s 
sindicalizado(a)s para orientar e 
prestar quaisquer esclarecimen-
tos que se fizerem necessários 
sobre essa matéria.

critérios: experiência em co-
missões correlatas com o tema 
do evento, tempo de filiação ao 
SINASEFE-IFBA e a região geo-
gráfica da(o) filiada(o).

TÉCNICO(A)-ADMINISTRATIVO(A) 
EM EDUCAÇÃO – TAE
Titulares:
Antonio Rubens Oliveira Lucas
Patrícia Conceição de Souza
Suplentes:
Eriswagner Matos Soares
Hellen Juliana Nunes Rodrigues
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SINASEFE-IFBA PARTICIPA DE AULA INAUGURAL NO INSTITUTO FEDERAL

“O futuro da democracia na edu-
cação” foi pauta da aula inau-
gural, realizada no dia 17 de fe-
vereiro, no Auditório 2 de julho, 
na Reitoria do Instituto Federal 
da Bahia. A convite da Reitora 
Luzia Mota, que discutiu a MP 
914/2019, o SINASEFE-IFBA es-
teve presente na mesa repre-
sentado pela coordenadora de 
assuntos de pessoal docente da 
seção sindical e também coor-
denadora de assuntos educa-
cionais culturais pela Direção 
Nacional, Marlene Socorro. Tam-
bém compuseram a mesa repre-
sentantes do IFBaiano, CONIF, 
UFBA, UFRB. 

Na ocasião, a professora Marlene 
Socorro falou da importância do 
SINASEFE na história pela luta da 
democracia e autonomia na rede 
de educação profissional nos 
seus quase 32 anos, convocan-
do as(os) jovens servidoras(es) 
a fortalecer a luta sindical como 
elemento necessário da práti-
ca acadêmica. Além disso, falou 
também sobre a falta de isono-
mia no tratamento com a carrei-
ra das(os) técnicas(os)- admi-
nistrativas(os) que sofrem sem 
aumento salarial, RSC e, nesse 
momento com a MP 914, é des-

valorizado a sua participação na 
escolha do reitorado. 

No encerramento da sua fala a 
representante do SINASEFE, res-
saltou que a categoria deve ficar 
atenta, resistindo e fortalecendo 
os fóruns democráticos como 
assembleias, manifestações e 
falou também sobre a impor-
tância da união de todas as ca-
tegorias através do FONASEFE, 
que vem discutindo estratégia de 
lutas e a participação do sindica-
to junto a comissão parlamentar 
em defesa do serviço público.

fotos: Teresa Bahia
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DIRETORIA 2019/2021

MATHEUS DOS SANTOS SANTANA
Coordenação Geral

RONALDO NASCIMENTO NAZIAZENO
Coordenação de Finanças

SAULO DANIEL CAMPOS DE OLIVEIRA
Coordenação de Comunicação

GEORGES SOUTO ROCHA
Coordenação de Assuntos Jurídicos

PATRÍCIA CONCEIÇÃO DE SOUZA
Coordenação de Aposentadoria e Seguridade 

Social

SÍLVIA ELAINE ALMEIDA LIMA
Coordenação de Políticas Educacionais

HUMBERTO TEIXEIRA RAMOS
Coordenação de Formação Política

TERESA DE SOUZA BAHIA
Coordenação de Atividades Culturais e Espor-

tivas

ALISSON LIMA
Coordenação de Combate à Opressão

DÁLVARO GONÇALVES BARBOSA
Coordenação de Secretaria

JÚNIA VITÓRIA DE ALC NTARA ASSIS
Coordenação de Assuntos de Pessoal Técni-

co(a)-Administrativos(as) da Educação



10 11

 

ARIVALDO DA SILVA SOUZA
Coordenação da Regional Chapada e Oeste 

(Irecê, Jacobina, Seabra e Barreiras)

MARLENE SANTOS SOCORRO
Coordenação de Assuntos de Pessoal Docente

CAMILA RIBEIRO OLIVEIRA FÉLIX
Coordenação de Política para as Mulheres

PAULO RAIMUNDO STERLING MALTA
Coordenação Regional Sul e Extremo Sul 
(Ilhéus, Valença, Ubaitaba, Salinas, Porto e Eu-

nápolis)

HELLEN JULIANA NUNES RODRIGUES
Coordenação Regional Norte (Euclides da 

Cunha, Juazeiro e Paulo Afonso)
ERISWAGNER MATOS SOARES

Coordenação Regional Sudoeste (Vitória da 
Conquista, Jequié e Brumado)

ALEX DE SOUZA IVO
Coordenação Regional Metropolitana, Recôn-
cavo e Sertão (Santo Amaro, Santo Antônio de 
Jesus, Feira de Santana, Salvador, Reitoria, Co-
légio Militar, Lauro de Freitas, Camaçari e Si-

mões Filho)

CONSELHO FISCAL
Ivo Cardoso de Jesus

Edson Santos Nascimento
Rosa Maria Mota Costa
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