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SINASEFE-IFBA NA 
CONSTRUÇÃO DO 8M

BOLETIM
DESTAQUES 
DOS MESES 
DE MARÇO, 

A MAIO
DE 2020

No dia 3/03, a Diretoria do SINASEFE-
-IFBA, representada pela coordenadora 
de política para mulheres, Camila Félix, 
atividades culturais e esportivas, Teresa 
Bahia e a conselheira fiscal Rosa Mota, 
esteve presente no Conselho de Desenvol-
vimento da Comunidade Negra (CDCN), no 
Pelourinho, para construção do 8M Bahia – 
Greve Internacional de Mulheres, que aconte-
ce neste domingo (8/03), às 9h, no Cristo da 
Barra.fo
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SINASEFE-IFBA E SAPA CIENTISTA REALIZARAM O I ENCONTRO DE MULHERES LÉSBICAS, 
BISSEXUAIS E TRANS NAS CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS, ENGENHARIA E MATEMÁTICA

Entre 06 e 08 de março foi rea-
lizado o I Encontro de Mulheres 
Lésbicas, Bissexuais e Trans nas 
Ciências, Tecnologias, Engenha-
rias e Matemática, fruto do pro-
jeto “Intelectualidade LBT: afetos, 
visibilidade e representação de 
mulheres nas ciências, tecnolo-
gias, engenharias e matemáti-
ca’, carinhosamente chamado de 
Sapa Cientista (@lbstem), pen-
sado e elaborado juntamente à 
coordenação de Política para as 
Mulheres do SINASEFE-IFBA. 

A iniciativa foi realizada com o 
financiamento do Fundo Elas, do 
edital Mulheres em Movimento, 
em 2019, que contemplou mais 
de 20 projetos. O Edital Mulheres 
em Movimento apoia projetos 
sensacionais que têm como ob-
jetivo comum transformar a vida 
de mulheres LBT de vários gru-
pos, instituições e coletivos da 
sociedade. O nosso está voltado 
para as mulheres LBT nas Ciên-

conhecer as histórias e a rea-
lidade dessas mulheres dentro 
de suas áreas. No evento, dis-
cutimos sobre como enfrentar a 
LBTfobia em espaços de atuação 
profissional e acadêmica, como 
nos unir, como acolher mulheres 
LBT que, muitas vezes, não se 
sentem encorajadas a assumir 
sua sexualidade. A partir disso, 
nos propomos a formar uma rede 
de apoio para Engenheiras, Ma-
temáticas e Cientistas” relata a 
coordenadora. 

cias, Tecnologias, Engenharias e 
Matemática.

De acordo com a coordenadora 
de política para as mulheres, Ca-
mila Félix, o evento contou com 
a participação de 30 mulheres de 
todo o Brasil, entre elas estavam 
estudantes do ensino médio, 
de graduação, pós graduação e 
pós doutorado, além de profes-
soras e profissionais que atuam 
nas STEM espalhadas pelo país. 
“Contamos também com a pre-
sença de mu-
lheres LBT 
sindicalistas, 
representan-
do o SINA-
SEFE- IFBA. 
Na ocasião, 
o principal 
propósito foi 
criar um am-
biente aco-
lhedor que 
nos permitiu 
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DIRETORIA DO SINASEFE-IFBA PARTICIPA DE AUDIÊNCIA COM A REITORA DO 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA

No dia 9/03, a Diretoria do 
SINASEFE-IFBA foi recebida 
pela Reitora do Instituto Fede-
ral da Bahia (IFBA), professora 
Luzia Mota, para uma audiência 
oficial marcada à pedido do sin-
dicato.

Na ocasião, estiveram presentes 
os/as coordenadores(as) Ma-
theus Santana (Coordenador Ge-
ral), Dálvaro Barbosa (Secretaria), 
Georges Rocha (Assuntos Jurídi-
cos),  Marlene Socorro (Assuntos 
de Pessoal Docente), Júnia Alcân-
tara (Assuntos de Pessoal Técni-
co(a)-Administrativos(as) da Edu-
cação), Teresa Bahia (Atividades 
Culturais e Esportivas), Patricia 
de Souza (Aposentadoria e Segu-
ridade Social), Hellen Rodrigues 
(Regional Norte), Edilza Oliveira 
(Formação Política), Eriswagner 
Soares (Regional Sudoeste) e Ari-
valdo Souza (Regional Chapada e 

Oeste) que puderam cumprimen-
tar a gestão e falar sobre as suas 
perspectivas.

De acordo com o coordenador 
geral, Matheus Santana, duran-
te a audiência foi feita a leitura e 
entrega de uma Carta Aberta da 
Diretoria Executiva à Reitora que 
trata sobre a relação político-ins-
titucional que pretendem estabe-
lecer com a nova gestão do IFBA. 
“Para o SINASEFE-IFBA é impor-
tante, depois de um logo inverno 
de dores e feridas, que a gente se 
reaproxime da gestão para dialo-
gar sobre as demandas e as rei-
vindicações das categorias que 
o sindicato representa. É interes-
sante que seja mantida uma re-
lação político-institucional fértil e 
produtiva, que o sindicato possa 
ser recebido sempre pra levar seus 
pleitos, que o clima organizacional 
do IFBA e que ideia de humaniza-

ção – que foi o mote da campanha 
da professora Luzia Mota – seja 
efetivada” pontua o coordenador.

Durante a reunião também foram 
abordados assuntos da conjun-
tura nacional e a construção da 
Greve Geral, no dia 18 de março, a 
paralisação e reposição dos dias 
para docentes e técnicas(os)-ad-
ministrativas(os).

“A sensação de todas e todos nós, 
ao final da reunião, é que ficou 
aberto um caminho de diálogo 
entre o sindicato e a atual gestão 
para que sejam apresentadas as 
nossas demandas, de forma repu-
blicana e cordial, como deve ser e 
como foi tolhido nos últimos cinco 
anos de práticas antissindicais do 
ex-reitor, a ponto de denunciar-
mos em diversos fóruns e na Or-
ganização Internacional do Traba-
lho (OIT)”, conclui Matheus.

foto: Weslei Gomes

SINASEFE-IFBA MARCA PRESENÇA NO 8M E CONSTRÓI UM BELÍSSIMO ATO
No dia 8/03, a Diretoria do SI-
NASEFE-IFBA, representada pe-
las coordenadoras Camila Félix 
(Política para Mulheres), Marlene 
Socorro (Assuntos de Pessoal 
Docente), Teresa Bahia (Ativida-
des Culturais e Esportivas), Júnia 
Alcântara (Assuntos de Pessoal 
Técnico(a)-Administrativos(as) 
da Educação), Patricia de Sou-
za (Aposentadoria e Seguridade 
Social), Hellen Rodrigues (Re-
gional Norte) e Edilza Oliveira 
(Formação Política), Rosa Mota 
(Diretora do SINASEFE Nacional 
e Conselheira Fiscal do SINASE-
FE-IFBA), construiu um belíssimo 
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Para materializar essa rede de 
apoio, um dos produtos criados 
no encontro foi a elaboração de 
um documento que oferecerá um 
diagnóstico da situação atual vi-
vida por mulheres LBT nas STEM, 
a partir de nossas experiências. 
Nesse documento são sugeridas 
estratégias para o enfrentamen-
to de dinâmicas que oprimem e 
afastam mulheres LBT das áreas 
e postos de trabalho em STEM. 

Pretendemos que ele seja utili-
zado em espaços como escolas, 
universidades, empresas, insti-
tutos de pesquisa, associações 
profissionais, sindicatos e socie-
dades científicas; bem como que 
seja modificado e ampliado, refle-
tindo necessidades locais e novas 
contribuições de mulheres LBT.

Segundo a professora de física 
do Campus Salvador, Isabelle 
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Priscila, o projeto ainda se en-
contra em andamento e outras 
ações estão sendo desenvolvi-
das. “Esperamos que a nossa 
rede de mulheres LBT nas STEM 
cresça cada dia mais, para que 
possamos nos fortalecer nos 
nossos espaços e que o respeito 
seja palavra de ordem para co-
nosco” conclui a professora. 

ato no Dia Internacional de Luta 
das Mulheres, que aconteceu em 
Salvador. A manifestação tam-
bém reuniu os coordenadores 
Eriswagner Soares (Regional Su-

doeste) e Alex Ivo (Regional Me-
tropolitana, Recôncavo e Sertão), 
além das técnicas(os)-adminis-
trativas(os), docentes e estudan-
tes do Instituto Federal da Bahia.

SALVADOR

SIMÕES FILHO
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SINASEFE-IFBA REALIZOU ASSEMBLEIA GERAL ESTADUAL NO DIA 09/03
No dia 9/03 foi realizada a As-
sembleia Geral Estadual, no 
Espaço Cultural 2 de Julho, na 
Reitoria do IFBA, em Salvador.

A Assembleia iniciou com os 
informes e a aprovação da 
pauta. Em seguida, o coorde-
nador geral Matheus Santana 
e a coordenadora de assuntos 
de pessoal docente Marlene 
Socorro fizeram uma análise 
de conjuntura, substituindo a 
companheira Raquel Nery que 
não pode comparecer. A análi-
se de conjuntura tratou sobre:

1. As perspectivas do Gover-
no Federal ao funcionalismo 
público, sobretudo, na área da 
educação;

2. A construção da Greve Geral, 
no dia 18 de março;

3. Fórum com as entidades 
baianas da educação;

4. A participação da seção no 
Fonasefe e no Fonacate;

5. A MP 914, a PEC emergen-
cial – que já propõe a diminui-
ção de salários das(os) ser-
vidoras(es) em até 25% – e a 
Reforma Administrativa.

Como encaminhamento, foi 
aprovada a construção de um 

ofício em nome do sindica-
to pedindo e recomendando a 
Gestão do IFBA que não proce-
desse de forma antecipada a 
materialização desses ataques 
do Governo Central determi-
nando o corte de progressões 
funcionais de servidoras(es), 
de vantagens pecuniárias, de 
auxílios que são garantidos por 
lei e que estão sendo atacados, 
sendo que ainda não há apro-
vação no Congresso Nacional 
dessas mudanças e alguns/
algumas gestores(as) tem se 
antecipado de uma forma mui-
to ruim como foi o caso da Uni-
versidade Tecnológica Federal 
do Paraná (UTFPR), o Instituto 
Federal de São Paulo (IFSP), o 
Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará 
(IFCE) e outros lugares no Brasil.

Por unanimidade, a categoria 
aprovou a adesão e a partici-
pação do SINASEFE-IFBA na 
Greve Geral do Serviço Público, 
no dia 18 de março. A parali-
sação acontecerá em todos os 
campi com atos de rua ao lado 
de outras entidades da inicia-
tiva pública e privada. Além 
disso, foi realizada a eleição 
de delegada(o) de base e ob-
servadoras(es) para a Plenária 
Nacional do SINASEFE, onde 
daremos encaminhamentos 
importantes para as lutas dos 

próximos meses:
DELEGADO DA DIREÇÃO
Arivaldo Souza
(Campus Jacobina)

DELEGADA DE BASE
Camila Félix
(Campus Simões Filho)

OBSERVADORES(AS)
Edilza Oliveira
(Campus Brumadinho)

Juliano Lopes
(Campus Salvador)

No ponto “O que ocorrer” foi 
debatida a situação do Plano 
UNIMED com relato de um do-
cente do Campus Porto Seguro. 
Como encaminhamento, será 
agendada uma reunião com o 
jurídico para tratar de situa-
ções específicas da migração 
do plano de saúde e enviare-
mos um documento à Reito-
ria. Na ocasião, a Reitora Luzia 
Mota, que estava na Assem-
bleia, pediu a fala e explicou 
que o IFBA já tinha rompido o 
contrato com a UNIMED e de-
nunciado ao Centro de Estudo 
em Saúde (INES) por todas as 
irregularidades. O Instituto está 
propondo uma migração para 
outros planos que estão dentro 
da aliança administradora vin-
culada ao MEC e ao IFBA.
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162   PLENA

A seção IFBA se fez presen-
te na 162º Plena do SINASEFE, 
que aconteceu nos dias 15 e 16 
de março, no Hotel San Marco, 
em Brasília- DF. Como partici-
pantes estavam as(os) delega-

Iniciando com a etapa de cre-
denciamento e em seguida sen-
do apresentados os informes da 
Direção Nacional e das seções. 
As diretoras Marlene Socorro e 
Camila Félix relataram sobre a 

do SINASEFE, presente na luta a 
mais de 30 anos.  

Em relação à Conjuntura inter-
nacional foi debatido em uma 
mesa sobre a situação da Ve-

das(os) Camila Félix e Arivaldo 
Souza, como observadoras(es) 
Edilza Gomes e Juliano Lopes 
(fato importante enquanto garan-
tia da paridade de gênero), além 
de Marlene Socorro e Rosa Mota 
como representantes da Direção 
Nacional.

O evento foi de suma importân-
cia para formação política, for-
talecendo o serviço e educação 
pública, gratuita de qualidade. 

assembleia ocorrida na Bahia e 
o posicionamento da base, além 
das atividades realizadas no mês 
de março como a Marcha, no dia 
08 de março, construída com 
mais de 30 (trinta) organizações. 
A professora Marlene ainda refor-
çou a importância da realização 
do Seminário de Carreiras, que 
aconteceu em fevereiro, no Rio 
de Janeiro, e se apresentou em 
diversos debates de forma aguer-
rida, como sindicalista fundadora 

nezuela com tema “Defesa das 
Liberdades Democráticas e dos 
Direitos da Classe Trabalhado-
ra”. Esteve presente o Stalin Pé-
rez Borges, dirigente sindical e 
membro do Conselho Consultivo 
da Central Socialista Bolivariana 
de Trabalhadores, além Cami-
la Félix (SINASEFE IFBA-BA), 
Cristina Mota Damasceno (SI-
NASEFE IFES-ES) e Rúbia Sa-
gaz (SINASEFE Litoral-SC e DN 
do SINASEFE) – três mulheres 
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NOTA OFICIAL | COVID-19

No dia 16/03, o SINASEFE–IFBA 
participou de algumas reuniões 
a respeito dos esforços e formas 
de enfrentamento da pandemia 
de Covid-19 junto a gestão do 
IFBA, a Secretaria de Saúde do 
Estado da Bahia e as demais en-
tidades que representam as(os) 
trabalhadoras(es) da Educação e 
outras instituições de Ensino Su-

perior do Estado. Representaram 
o SINASEFE–IFBA o Coordena-
dor Geral, Matheus Santana, e a 
Coordenadora de Políticas Edu-
cacionais, Sílvia Lima.

Na reunião com a Direção Geral 
do Campus de Salvador com to-
das as chefias, direções e coor-
denações do campus a posição 

do sindicato foi a de não somen-
te adotar as medidas preventivas 
e profiláticas necessárias e exi-
gidas pelas autoridades sanitá-
rias, mas também outras como: 
a suspensão das atividades no 
campus que abarquem servido-
ras(es) e discentes; recomen-
dação ao isolamento voluntário 
a servidoras(es) e discentes que 

que participaram da defesa 
da embaixada venezuelana 
no Brasil durante a tentati-
va de ocupação fascista de 
13/11/2019. Nessa data acon-
tecia em Brasília o 2º Encontro 
de Mulheres do SINASEFE, onde 
a seção Bahia se fez presente 
como a maior delegação do Bra-
sil no evento e se somou pres-
tando solidariedade. Esta mesa 
foi pensada para este fórum de-
vido à ameaça do governo Bol-
sonaro em expulsar a embaixada 
venezuelana do Brasil.

As bases do SINASEFE presentes 

na 162ª PLENA debatem sobre a 
greve por tempo indeterminado 
do sindicato. Aprovação de um 
indicativo de greve ou de um es-
tado da greve são as propostas 
que polarizam as falas. A expec-
tativa foi de se construir inicial-
mente uma greve da Educação 
Federal (junto com Andes-SN e 
Fasubra), visando a ampliação 
para uma greve do serviço pú-
blico federal (com entidades do 
Fonasefe e do Fonacate).

Foi aprovada a construção de 
Comando Nacional Unificado de 
Mobilização e Greve, com parti-

cipação de SINASEFE, Andes-SN 
e Fasubra e realizado uma pla-
nária unificada chamando as ca-
tegorias do serviço público para 
construção de uma greve nacio-
nal por tempo indeterminado.

Foram aprovados também para 
realização da atual gestão da 
Direção Nacional (DN) o 11º Se-
minário Nacional de Educação 
(SNE) e o 14º Encontro Nacional 
de Assuntos de Aposentadoria 
e Seguridade Social (ENAASS), 
atividades muito bem defendidas 
por Marlene Socorro e Rosa Mota.
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apresentem sintomas de gripe e 
resfriado e/ou tenham retornado 
de viagens do exterior nos últimos 
15 dias e seguir todas as outras 
recomendações das autoridades 
sanitárias dos entes federados.

A suspensão por tempo inde-
terminado fica condicionada ao 
comportamento e evolução da 
doença, somado as orientações 
e determinações da Saúde Pú-
blica. Na ocasião, o sindicato rei-
terou a necessidade de que não 
houvesse tratamento diferencia-
do entre técnicas(os)-adminis-
trativas(os) e docentes (no que 
tange especialmente a suspen-
são das atividades administrati-
vas-acadêmicas), muito menos 
qualquer tratamento diferencia-
do entre servidoras(es) e traba-
lhadoras(es) terceirizadas(os), 
priorizando que aquilo que for 
indispensável ao funcionamento 
da instituição seja feito remota-
mente e de acordo com a quan-
tidade de demandas. O bem mais 
precioso, sem dúvidas, é a vida e 
a existência humana.

Posteriormente, na reunião com 
a SESAB, onde estavam presen-
tes os secretários estaduais de 
Educação e Saúde, as entidades 
e instituições de ensino presen-
tes defenderam a suspensão das 
aulas e das atividades por tempo 
indeterminado em todas as esco-
las, faculdades, institutos e uni-
versidades, etc. Contudo, a SESAB 
e a SEC avaliaram que a suspen-
são na Rede Estadual de Ensino 
se aplicaria somente as cidades 
onde havia casos registrados de 
Covid-19, como Salvador e Feira 
de Santana, facultando a suspen-
são nas outras instituições as de-

cisões das próprias instituições 
de ensino e aos municípios que 
decretassem a suspensão; infor-
maram também que as secreta-
rias municipais de saúde de to-
das as cidades baianas estavam 
avaliando em tempo real junto a 
Secretaria Estadual de Saúde a 
evolução do Covid-19 e a neces-
sidade de suspensão das aulas 
nas redes estadual e municipais.

O SINASEFE–IFBA foi convidado 
oficialmente a participar do Co-
mitê de Prevenção ao Covid-19 
instituído pela Reitora Luzia Mota 
e participou da reunião realiza-
da no início da noite de ontem. 
O SINASEFE–IFBA, ciente da sua 
responsabilidade e missão, de-
fendeu a suspensão imediata das 
aulas e das atividades em todos 
os campi do IFBA, contudo, em 
respeito a competência e auto-
nomia das Direções-Gerais dos 
campi frente a Reitoria, a posi-
ção do SINASEFE–IFBA foi a de 
defender de forma IMEDIATA e 
EXTRAORDINÁRIA a convocação 
do Conselho Superior do IFBA – 
CONSUP - para que esse órgão 
colegiado máximo da instituição 
e representativo possa deliberar 
acerca da suspensão imediata 
das aulas e atividades por tem-
po indeterminado para todo IFBA, 
regulamentando tal decisão, para 
que se padronize a suspensão e 
todas as orientações acerca do 
combate à doença causada pelo 
coronavírus, a mesma posição 
adotada por outras instituições 
de ensino, como a UFBA, que con-
vocará extraordinariamente o seu 
Conselho Universitário.

No dia 17/03, o CONSUP foi con-
vocado de forma extraordinária e 

emergencial para às 13h, no dia 
19. O SINASEFE–IFBA, que tem 
assento no Conselho, defenderá 
o posicionamento de SUSPEN-
SÃO IMEDIATA POR TEMPO IN-
DETERMINADO DAS ATIVIDADES 
EM TODOS OS CAMPI DO IFBA, 
padronizando as orientações e 
determinações aos mais de 20 
campi do IFBA, atentando-se as 
particularidades, o desempenho 
de atividades essenciais e indis-
pensáveis à distância, bem como 
a adoção das medidas e exigên-
cias difundidas por todas as au-
toridades sanitárias do país. Ao 
mesmo tempo, conclama as(os) 
companheiras(os) da APUB Sin-
dicato, que também tem assento 
no CONSUP, que defendam tal po-
sição.

Pedimos: Cuidem de si e das pes-
soas próximas a vocês, sobretudo 
das(os) suas/seus amigas(os) e 
parentes que façam parte do gru-
po de risco, como idosos, porta-
dores de doenças crônicas, crian-
ças, vulneráveis e etc. Ao vermos 
as injustiças sociais produzidas 
por séculos de desigualdade, ex-
clusão e racismo, fica mais latente 
o sentimento de que precisamos 
resistir e lutar, lutaremos com as 
armas que temos, em meio ao 
oceano de contradições do mo-
delo capitalista de produção que, 
de forma perversa, exclui e não 
privilegia o grande contingente de 
trabalhadoras e trabalhadores. Da 
nossa parte, ao que nosso alcan-
ce está, envidaremos todos es-
forços para defender os direitos, 
a integridade e a saúde das(os) 
trabalhadoras(es) do IFBA.

 DIRETORIA EXECUTIVA DO SINASEFE – IFBA
(Gestão 2019–2021)
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FIQUE EM CASA
O SINASEFE-IFBA com o objetivo de reforçar os alertas sobre o COVID-19, conhecido como Coronavírus, 
traz algumas dicas na prevenção da doença.
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SINASEFE-IFBA REPUDIA O PRONUNCIAMENTO DO PRESIDENTE JAIR BOLSONARO, 
NA NOITE DO DIA 24

países em que o vírus se encon-
tra. Temos consciência dos im-
pactos econômicos provocados 
pelo isolamento social neste 
período de quarentena, mas não 
podemos, de forma alguma, so-
brepor à importância da vida hu-
mana e arriscar que os números 
de contaminados com agrava-
mento e, consequentemente, da 
mortalidade, cresça ainda mais 
do que o previsto.

No dia (25/03), fez uma semana 
que a Diretoria Executiva desta 
seção sindical decidiu pela sus-
pensão por tempo indetermina-
do das atividades presenciais 
em nossa sede. Nos dias 19 e 
20/03, estivemos presentes, re-
presentado pelo coordenador 
de assuntos jurídicos Georges 
Rocha, na reunião do Conselho 
Superior (CONSUP) do IFBA em 

Diante do pronunciamento irres-
ponsável do presidente Jair Bol-
sonaro sobre o Covid-19, na noi-
te do dia 24/03, em rede nacional, 
o SINASEFE-IFBA faz questão de 
demarcar que repudia a sua con-
duta.

Para nós do SINASEFE-IFBA, 
o compromisso social, a com-
preensão da gravidade e o en-
gajamento contra a pandemia 
causada pelo coronavírus são 
fundamentais nesse enfrenta-
mento. As medidas preventi-
vas, orientadas pelo Ministério 
da Saúde, visam minimizar os 
impactos que serão causados 
à população. Infelizmente, não 
estamos falando de gripe como, 
equivocadamente, declarou o 
presidente. Vivemos um mo-
mento de crise na saúde pública 
nacional, assim como em outros 

que também foi aprovada a sus-
pensão de todas as atividades 
presenciais para servidoras(es) 
e terceirizadas(os) do Instituto 
Federal da Bahia, permitindo que 
serviços essenciais sejam reali-
zados remotamente.

Como resultado dessa aprova-
ção foi criado o plano de medi-
das de proteção e redução de 
riscos para enfrentamento da 
emergência de saúde pública 
nacional e um comitê de preven-
ção ao Covid-19, que também 
terá o SINASEFE-IFBA em sua 
composição. Para o sindicato 
e para comunidade acadêmi-
ca é uma conquista estabele-
cer um diálogo com a gestão do 
Instituto e, de forma democrática, 
tomar uma decisão necessária e 
responsável, com a urgência que 
esse momento exige.
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CLASSE TRABALHADORA SEGUE TEMEROSA COM OS RUMOS DA MP 927/2020
Desde a publicação da Medi-
da Provisória 927/2020, no dia 
22/03, que prevê um conjunto de 
ações trabalhistas para enfren-
tamento do estado de calamida-
de pública decorrente do coro-
navírus (covid-19) que a classe 
trabalhadora vive em estado de 
temor.

Inicialmente, na MP constava o 
artigo 18, que permitia às em-
presas suspender o contrato de 
trabalho de suas/seus funcio-
nárias(os) por até quatro meses, 
sem remuneração. Após críticas 
de especialistas, políticas(os) e 
trabalhadoras(es), o presidente 
Jair Bolsonaro anunciou a revo-
gação do artigo em seu perfil no 
Twitter e no dia seguinte (23) em 
publicação do Diário Oficial. 

encontram os trabalhadores em 
meio à essa pandemia possibi-
litará que os acordos individuais 
estabelecidos se sobreponham 
aos coletivos e à legislação tra-
balhista em vigor, como decla-
rou o diretor técnico do Dieese, 
Fausto Augusto Junior. “A nossa 
seção sindical desaprova essa 
medida provisória, se nega a in-
corporar suas ações com suas/
seus funcionárias(os) e luta-
rá para derrubá-la. Além disso, 
também compreendemos que 
essa MP é um passo para atacar 
o serviço público, como planeja 
o presidente da Câmara dos De-
putados Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
com sua proposta de redução 
em 25% do salários das(os) ser-
vidoras(es) públicos federais”, 
conclui o coordenador Matheus 
Santana. 

No dia 24/03, Jair Bolsonaro fez 
mais um pronunciamento irres-
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ponsável (entre os inúmeros em 
sua gestão) em rede nacional, 
deslegitimando todas as reco-
mendações do Ministério da 
Saúde na prevenção ao coro-
navírus, minimizando a crise na 
saúde pública e pedindo que a 
população volte à normalidade. 

“Enquanto o Bolsonaro conduz 
a(o) brasileira(o) ao sacrifício 
individual em sua MP, os Esta-
dos Unidos, de Donald Trump, a 
quem Bolsonaro demonstra tan-
to apreço, está prestes a apro-
var um pacote de estímulo às 
empresas e um auxílio a cada 
cidadã(o) americana(o). Por que 
o presidente não incorpora a ta-
xação sobre as grandes fortunas, 
a redução dos juros bancários, 
entre outras medidas que sejam 
qualificadas, de fato, como um 
pacto de solidariedade?”, ques-
tiona Matheus Santana. 

Para nós do SINASEFE-IFBA, 
além do artigo 18, existem ou-
tros absurdos nesta MP. No ar-
tigo 2, é proposto 
que “o empregado e 
o empregador pode-
rão celebrar acordo 
individual escrito, 
a fim de garantir a 
permanência do vín-
culo empregatício, 
que terá preponde-
rância sobre os de-
mais instrumentos 
normativos, legais e 
negociais, respeita-
dos os limites esta-
belecidos na Consti-
tuição”.

De acordo com o 
coordenador geral 
do SINASEFE-IFBA, 
Matheus Santana, 
não podemos per-
der de vista que a 
correlação de forças 
entre empregado e 
empregador é des-
favorável ao empre-
gado e que a vulne-
rabilidade em que se 

O ACORDÃO: UM ATAQUE AO SERVIÇO PÚBLICO BRASILEIRO DURANTE A PANDEMIA

Que o Brasil tem vivido enredos 
semelhantes aos clássicos filmes 
de máfia, não temos dúvidas. Fal-
ta a beleza da direção de um Fran-
cis Ford Coppola, em O Poderoso 
Chefão, ou de Martin Scorsese, 
em O Irlandês. A incessante cena 
de desmanche tem sido tão gran-
de que o que temos visto é um 
cinema sem tela, sem especta-
dor(a), com um cenário horrendo 
e uma péssima atuação de seus 
protagonistas que estrelam em O 
Acordão.
 
SINOPSE
O Acordão é um longa metragem, 
dirigido pelos mesmos diretores 
de “Vou Afundar o Brasil” e conta 
com a co-produção da Mau Cará-
ter Filmes. A produção, projetada 
apenas para mafiosas(os), traz 
em sua narrativa os personagens 
Rodrigo Maia, um ambicioso de-
putado federal; Dias Toffoli, um 
reacionário presidente do Supre-
mo Tribunal Federal; e o atlético e 
fanfarrão Jair Bolsonaro, conhe-
cido pelos íntimos como Bozo, 
que desastrosamente ocupa a 
presidência da república. Os três 
patéticos, apesar de certas diver-
gências, tramam um ataque vio-
lento ao serviço público brasileiro 
durante uma pandemia vivida no 
Brasil. 
 
CONTEXTO HISTÓRICO
No dia 24/03, foi divulgado um 

Projeto de Lei (PL), criado pelo 
deputado federal Carlos Sampaio 
(PSDB-SP), que prevê, durante o 
estado de calamidade pública re-
conhecido pelo Decreto Legislati-
vo n.º 6, de 20 de março de 2020, 
decorrente do novo coronavírus 
(Covid-19), “a redução da remu-
neração de ocupantes de cargos, 
funções e empregos públicos da 
administração direta, autárquica 
e fundacional dos membros de 
qualquer dos Poderes da União, 
dos detentores de mandato eleti-
vo e dos demais agentes políticos 
no âmbito federal, todos eles em 
serviço público ativo, fixando per-
centuais e excluindo determina-
das faixas remuneratórias e cate-
gorias de servidores da medida.”
No artigo 2 da PL é prevista a re-
dução de 10%, para os agentes 
que percebam remuneração ou 
subsídio superior a R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) e inferior a R$ 
10.000,00 (dez mil reais) e o mí-
nimo de 20% e o máximo de 50%, 
para os agentes que percebam 
remuneração ou subsídio supe-
rior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

O CONCHAVO
Além do Projeto de Lei, apresen-
tado por Carlos Sampaio, que é 
visto com bons olhos pelo tam-
bém deputado federal Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), existem outros 
conchavos. 

No dia 05 de novembro de 2019, 
foi apresentada ao Senado Fede-
ral por Paulo Guedes a Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 
186/2019, mais conhecida como 
a PEC Emergencial ou “O Acor-
dão” de Jair Bolsonaro, Dias Tof-
foli e Rodrigo Maia. Esta proposta 
pretende limitar o uso do dinheiro 
público congelando (sem reajus-
te) e diminuindo os salários de 
servidoras(es) públicas(os), sen-
do que muitas outras despesas 
poderiam ser diminuídas, como 
os gastos com verbas de gabine-
te parlamentar, cargos políticos 
de comissão, assessoras(es) de 
tribunais e até mesmo os salários 
das(os) próprias(os) políticas(os).

“OS COMUNISTAS”
Para nós do SINASEFE-IFBA, um 
sindicato classista, este Projeto 
de Lei é mais uma manobra do 
governo, por meio da pandemia 
do coronavírus, para atacar o fun-
cionalismo público. São inúmeras 
as declarações do presidente Jair 
Bolsonaro, assim como do minis-
tro Dias Toffoli, sobre seus inte-
resses na privatização e o fim das 
“regalias” das(os) servidoras(es) 
públicos, além das suas tentati-
vas no desmonte da educação e 
saúde pública de qualidade. 

Compreendemos que precisamos 
pensar em medidas no enfrenta-
mento econômico neste período 
de calamidade pública, mas sem 
que a população tenha que pagar 
com a vida ou com a precarização 
dela. Seguiremos questionando: 
Por que o presidente não incor-
pora a taxação sobre as grandes 
fortunas, a redução dos juros 
bancários, entre outras medidas 
que sejam qualificadas, de fato, 
como um pacto de solidariedade?
 
Texto: Weslei Gomes/ASCOM 
SINASEFE-IFBA
Arte: Thais Mota
Produção: Teresa Bahia



12 13

SINASEFE-IFBA PELA REVOGAÇÃO IMEDIATA DA EC 95, A EMENDA DO TETO DOS 
GASTOS PÚBLICOS OU SIMPLESMENTE A EMENDA DA MORTE

Em virtude da situação pandê-
mica, por conta do coronavírus 
(covid-19), tem sido significati-
vo o volume de notícias sobre as 
decisões do governo, medidas de 
prevenção à doença e análises 
políticas sobre o enfrentamento 
da crise econômica. Essa lógica 
perversa do capital – que obri-
ga um ritmo de 
produtividade 
absurda – se 
contrapõe a 
uma quaren-
tena que nos 
possibilita um 
tempo para 
atentarmos às 
questões indi-
viduais e coleti-
vas ainda mais 
importante.

São inúmeras 
as Medidas 
P r o v i s ó r i a s 
(MP), Proje-
tos de Lei (PL) 
e Propostas 
de Emendas 
C o n s t i t u c i o -
nais (PEC) que 
foram criadas, 
algumas em 
curso e outras 
já aprovadas, 
fortalecem o clima de tensão so-
cial neste momento de calami-
dade na saúde pública brasileira 
e já apresentam danos.

Caso você ainda não tenha ouvi-
do falar sobre a Emenda Consti-
tucional (EC) 95/2016, mais co-
nhecida como a PEC da Morte, 
e seus impactos em tempos de 
covid-19, a hora é agora. Esta 
Emenda Constitucional congelou 
por 20 anos investimentos públi-
cos nas áreas sociais. De acordo 
com estudo da Comissão de Or-
çamento e Financiamento (Cofin) 
do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS), o prejuízo ao SUS já che-

ga a R$ 20 bilhões. Ao longo de 
duas décadas, os danos são es-
timados em R$ 400 bilhões para 
os cofres públicos.

Para nós do SINASEFE-IFBA, que 
temos acompanhando incansa-
velmente as análises de espe-
cialistas em saúde e economia, 

as medidas econômicas a serem 
tomadas no enfrentamento a cri-
se da saúde pública brasileira in-
cluem: a revogação imediata da 
EC 95; retomada do Programa 
Mais Médicos e dos investimen-
tos da área de ciência, tecnologia 
e inovação – que ganhou força a 
partir dos anos 2000; que sejam 
destinados recursos a Fiocruz 
e para os laboratórios públicos 
para acelerar o desenvolvimento 
de kits diagnósticos; utilização 
de 0,5% das reservas internacio-
nais para a importação de equi-
pamentos de proteção individual; 
proteção as/aos trabalhado-
ras(es), taxação das grandes 

fortunas, moratória da dívida pú-
blica e a suspensão de tarifas de 
energia elétrica e água durante o 
período que durar a pandemia.

Curiosamente, todas as ações 
de desmonte a saúde, economia 
e educação estabelecidas pelo 
governo Bolsonaro são medidas 

cruciais para o 
enfrentamen-
to a pandemia. 
Estamos na se-
gunda semana 
de quarentena 
e precisamos 
de planos efe-
tivos, baseados 
em estudos de 
especialistas e 
não do descaso 
do presidente 
que minimiza a 
calamidade que 
vivemos.

Confira a íntegra 
do documento:
O Conselho Na-
cional de Saúde 
(CNS) reivindica 
revogação ime-
diata da Emenda 
Constitucional 
95/2016, que 
retirou verba do 

Sistema Único de Saúde (SUS), 
congelando investimentos até 
2036. A necessidade se fortalece 
diante dos casos do Novo Co-
ronavírus (COVID-19) no Brasil. 
Até agora, de acordo com estu-
do da Comissão de Orçamento e 
Financiamento (Cofin) do CNS, o 
prejuízo ao SUS já chega a R$ 20 
bilhões. Ao longo de duas déca-
das, os danos são estimados em 
R$ 400 bilhões a menos para os 
cofres públicos.

Em meio a um cenário emergen-
cial, alertado inclusive pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) 
como “pandemia mundial”, é ur-

gente que Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) declare qualquer me-
dida que retira dinheiro da Saúde 
como inconstitucional. É preciso 
força da sociedade para pressio-
nar os três entes da federação, 
Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio, diante do atual cenário. Não 
podemos esquecer também do 
enfrentamento constante à den-
gue, ao sarampo, à sífilis, ao HIV/
Aids, à tuberculose e outras pato-
logias no país.

Além da EC 95/2016, é de extre-
ma irresponsabilidade a apro-
vação do “Plano Mais Brasil”, 
composto por três Propostas de 
Emendas Constitucionais (PECs), 
apresentadas pelo governo, que 
retiram ainda mais investimentos 
das políticas sociais. Senadores 
e deputados não podem permitir 
mais essa afronta à Constituição 
de 1988 e ao povo brasileiro, que 
vem sendo penalizado injusta-
mente diante de tais medidas.

É preciso lembrar que, na últi-

ma quarta (11/03), o ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Mandet-
ta, reivindicou ao parlamento a 
necessidade da liberação de R$ 
5 bilhões do Legislativo para o 
SUS. Se as reformas desastrosas 
dos últimos anos – apontadas 
inúmeras vezes pelo CNS como 
desfinanciamento gravíssimo da 
Saúde pública – não tivessem 
sido aprovadas, não haveria ago-
ra a necessidade de demandar-
mos dinheiro. A autoproibição 
orçamentária que foi criada em 
2016 é um suicídio econômico, 
político e social.

Desde os primeiros alertas sobre 
os casos do Novo Coronavírus no 
Brasil, o CNS tem tomado as me-
didas necessárias para promover 
a informação e a prevenção. Im-
portante destacar o trabalho de 
excelência desenvolvido pelos 
profissionais do SUS, da Secreta-
ria de Vigilância em Saúde (SUS), 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), da Organização Pan-Ame-
ricana da Saúde (Opas), das uni-

versidades públicas e demais 
parceiros nacionais e internacio-
nais, que estão habilitados para 
o enfrentamento à doença.

O CNS reafirma a necessidade 
de calma da população para li-
dar com a situação, praticando 
ações preventivas simples como 
lavar as mãos, cobrir o nariz e a 
boca ao espirrar e tossir, evitar 
aglomerações se estiver doen-
te, manter os ambientes ventila-
dos e não compartilhar objetos 
pessoais como talheres, copos 
e outros. Ressaltamos também 
o cuidado com as fake news e a 
atenção às informações oficiais 
do Ministério da Saúde. O tema 
seguirá sendo debatido entre 
conselheiros e conselheiras na 
próxima reunião ordinária do 
CNS, dias 19 e 20 de março.

Conselho Nacional de Saúde

Texto: Weslei Gomes/ASCOM 
SINASEFE-IFBA
Arte: Thais Mota

SINASEFE-IFBA PARTICIPA DE REUNIÃO VIRTUAL DO COMITÊ DO IFBA DE 
PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AMEAÇA DA COVID-19

O SINASEFE-IFBA, representa-
do pelo seu Coordenador Geral 
Matheus Santana, participou da 
reunião por webconferência do 
Comitê de Prevenção e Acompa-
nhamento da Ameaça do Corona-
vírus (Covid-19), criado pela Por-
taria IFBA nº 1.232, de 22 março 
de 2020, que aconteceu na tarde 
do dia 30 de março. Na última 
reunião do Conselho Superior 
(CONSUP), que suspendeu to-
das as atividades presenciais no 
âmbito do IFBA enquanto durar a 
pandemia de Covid-19, através da 
Resolução Nº 07/2020, foi decidi-
do que o SINASEFE-IFBA integra-
ria tal Comitê.

Durante a reunião do Comitê, na 
tarde da última segunda, foi fei-
ta uma avaliação dos impactos 

da suspensão das atividades 
presenciais no andamento das 
atividades administrativas, aca-
dêmicas e de gestão devido à 
pandemia. Também houve dis-
cussões sobre a normatização 
de procedimentos para o trabalho 
remoto, bem como outros enca-
minhamentos.

O Coordenador Geral do SINASE-
FE-IFBA abriu sua fala destacan-
do a importância de, nesse mo-
mento grave, priorizarmos a vida 
e a saúde das pessoas, das(os) 
servidoras(es), discentes e ter-
ceirizadas(os) ressaltando a im-
portância do cuidado com a saú-
de das pessoas, decorrente do 
isolamento doméstico e da res-
trição de circulação; enfatizou a 
preocupação com servidoras(es) 

idosas(os), aposentadas(os) e 
demais pessoas que compõem 
algum dos grupos de risco, e por 
isso estão presos em suas casas. 
Cobrou da gestão do IFBA atenção 
especial a esse grupo de pessoas, 
com contato permanente através 
de apoio especializado e profis-
sional, e ao mesmo tempo dis-
ponibilizou o apoio do sindicato 
para cooperar no contato e levan-
tamento das necessidades que 
possam surgir dessas pessoas, 
inclusive, compartilhando a base 
de dados das(os) servidoras(es) 
filiadas(os) aposentadas(os) para 
complementar as informações 
institucionais que o IFBA pos-
sui para desse modo estabelecer 
contato e acompanhamento per-
manente nessa crise. O SINASE-
FE – IFBA propôs o mapeamento 



14 15

das(os) aposentadas(os) e pes-
soas dos grupos de risco junto 
a DEQUAV/DGP com o apoio da 
entidade sindical, e que a gestão 
se comprometesse em ofertar 
todo apoio profissional técnico 
de atenção biopsicossocial para 
atendimento à essas pessoas.

O SINASEFE-IFBA apontou as 
dificuldades de acesso ao Sis-
tema Unificado de Administra-
ção Pública (SUAP) reclamadas 
por diversas(os) servidoras(es), 
também as dificuldades de uso 
de todas as plataformas digi-
tais institucio-
nais por parte 
de algumas/
alguns servi-
doras(es); ao 
mesmo tem-
po defendeu 
o uso racional 
das ferramen-
tas disponí-
veis para o tra-
balho remoto, 
ressa lvando 
os casos de 
servidoras(es) 
que não pos-
suem aces-
sos a tais fer-
ramentas e 
equipamentos 
de TI neces-
sários ao de-
sempenho das 
atividades, de-
fendeu que a 
dificuldade de 
acesso, inclu-
sive a servido-
ras(es) que disponham de equi-
pamentos, não deve importar em 
prejuízos ou penalizações as/
aos servidoras(es), como corte 
de salários, etc.

O SINASEFE-IFBA salientou que 
há, sobretudo, cargos técnico-
-administrativos, que pela espe-
cificidade, natureza e atribuições 
que possuem não são passíveis 
de terem suas atividades de-

sempenhadas remotamente; 
o SINASEFE-IFBA cobrou coe-
rência da gestão na exigên-
cia do trabalho remoto as/aos 
servidoras(es) que se encaixem 
nessa situação, que busque ser 
razoável e proporcional mesmo 
nos casos de serviços essenciais 
elencados no rol da Resolução 
CONSUP Nº 07/2020.

A posição do sindicato também 
foi a de defender que as chefias 
imediatas, mediante anuência 
e diálogo com suas/seus pares 
informassem um plano de tra-

balho como forma de controle 
do trabalho a ser desempenhado 
pelas(os) servidoras(es) e que os 
demais registros de atividades 
pelas plataformas eletrônicas 
(SEI, SUAP, email institucional, 
etc) servissem de comprovação 
do desempenho das atividades 
remotas. Outro encaminhamen-
to importante defendido pelo 
SINASEFE-IFBA foi a confec-
ção e divulgação de uma nota 

à comunidade, em que sejam 
informados os encaminhamen-
tos do Comitê de Prevenção e 
Acompanhamento.

Outros pontos além desses fo-
ram tratados, tais como: organi-
zação das reuniões virtuais com 
os comitês locais; orientações 
acerca da doação de alimentos; 
criação de canais de comunica-
ção exclusivos junto a gestão do 
IFBA para esclarecer dúvidas das 
medidas administrativas e aca-
dêmicas adotadas no momento 
e o enfrentamento da Covid-19; 

o r i e n t a ç õ e s 
acerca das 
atividades ad-
ministrativas 
e acadêmicas 
a serem de-
sempenhadas 
nesse mo-
mento; orga-
nização dos 
planos de tra-
balho de do-
centes e TAE’s.

O SINASE-
FE-IFBA se 
mantém aler-
ta e vigilante, 
não se intimi-
dando com os 
ataques oriun-
dos do Gover-
no Federal, e 
p r e o c u p a d o 
sempre com 
o bem-estar 
de suas/seus 
f i l iadas(os) , 

exigindo condições dignas de 
trabalho, ainda que feito na mo-
dalidade remota, apontando e 
exigindo ações efetivas dos(as) 
gestoras(es) com o objetivo de 
mitigar efeitos negativos des-
sa crise de saúde pública sobre 
os servidores, muito mais nesse 
cenário de ameaças às vidas e à 
saúde humanas.

Arte: Thais Mota

CÂMARA REJEITA EMENDAS DO PARTIDO NOVO DA PEC SOBRE REDUÇÃO DE 
SALÁRIOS DAS(OS) SERVIDORAS(ES)

No dia 3/04, a Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados rejeitou 
as emendas 04 e 05 da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
10/2020, conhecida como a PEC 
do Orçamento de Guerra, apre-
sentada pelo Partido Novo. As 
emendas visavam, em decorrên-
cia da pandemia do coronavírus 
(covid-19), reduzir os salários 
das(os) servidoras(es) públi-
cas(os) de forma escalonada, em 
até 50%, conforme o nível de ven-
cimento do(a) servidor(a). 

Para nós do SINASEFE-IFBA, a 
queda das emendas representam 
mais uma vitória da luta sindical e 
da classe trabalhadora. Essas ini-
ciativas do Governo fazem parte 
de mais uma manobra, por meio 
da pandemia do coronavírus, para 
atacar o funcionalismo público. A 

Projeto de Lei (PL), criado pelo 
deputado federal Carlos Sampaio 
(PSDB-SP), que prevê, durante o 
estado de calamidade pública re-
conhecido pelo Decreto Legislati-
vo n.º 6, de 20 de março de 2020, 
decorrente do novo coronavírus 
(Covid-19), “a redução da remu-
neração de ocupantes de cargos, 
funções e empregos públicos da 
administração direta, autárquica 
e fundacional dos membros de 
qualquer dos Poderes da União, 
dos detentores de mandato eleti-
vo e dos demais agentes políticos 
no âmbito federal, todos eles em 
serviço público ativo, fixando per-
centuais e excluindo determina-
das faixas remuneratórias e cate-
gorias de servidores da medida.”

No artigo 2 da PL é prevista a re-
dução de 10%, para os agentes 

que percebam remuneração ou 
subsídio superior a R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) e inferior a R$ 
10.000,00 (dez mil reais) e o mí-
nimo de 20% e o máximo de 50%, 
para os agentes que percebam 
remuneração ou subsídio supe-
rior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
 
Sabemos que existe um acordão 
entre o deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), o presidente Jair Bol-
sonaro (Sem partido) e o ministro 
Dias Toffoli entorno da privatiza-
ção e o fim das “regalias” das(os) 
servidoras(es) públicos, além 
das suas tentativas no desmonte 
da educação e saúde pública de 
qualidade. 

Além disso, devemos seguir pe-
dindo pela revogação da EC95 e 
que às medidas no enfrentamento 
econômico neste período de cala-
midade pública não exijam que a 
população tenha que pagar com 
a vida ou com a precarização de 
seus direitos. Seguiremos ques-
tionando: Por que o presidente 
não incorpora a taxação sobre as 
grandes fortunas, a redução dos 
juros bancários, entre outras me-
didas que sejam qualificadas, de 
fato, como um pacto de solidarie-
dade?

Texto: Weslei Gomes
Arte: Thais Mota

nossa seção sin-
dical tem estado 
vigilante à todas 
as discussões 
sobre o Corona-
vírus (Covid-19), 
se posicionado 
constantemente 
e criado um am-
biente fértil para 
mobilização.

OUTROS
ATAQUES
No dia 24/03, foi 
divulgado um 

 19 DE ABRIL | DIA DA(O) ÍNDIA(O)
Dia 19 de abril foi Dia da(o) Ín-
dia(o). Precisamos lembrar que 
em meio à pandemia do Corona-
vírus (Covid-19) a população in-
dígena vive um risco iminente de 
genocídio.

Muitas comunidades indígenas 
estão desabastecidas dos maté-
rias básicos de prevenção ao Co-

ronavírus. As famílias que depen-
dem de programas sociais como 
o Bolsa Família e precisam ir à ci-
dade comprar alimentos também 
não tem recebido as orientações 
devidas das instituições respon-
sáveis.

Além disso, a população indígena 
sofre com a ameaça de contágio 

do vírus por conta da aproxima-
ção com garimpeiras(os) ilegais, 
grileiras(os), invasoras(es) e 
posseiras(os). Desde o início da 
pandemia de covid-19 que tem 
aumentado as invasões de terras 
indígenas. No sul do Pará o Iba-
ma realizou uma mega operação 
contra garimpo e desmatamento 
ilegal para impedir o contágio. A 
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SINASEFE-IFBA DEFENDE AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA ESTUDANTES DO IFBA EM 
REUNIÃO DO CONSUP

Nos dias 14 e 15/04, o SINASE-
FE-IFBA, representado pelo coor-
denador de assuntos jurídicos, 
Georges Rocha, esteve presente 
na reunião extraordinária do Con-
selho Superior (CONSUP), reali-
zada na Reitoria do IFBA, em Sal-
vador.

Durante a reunião foram empos-
sadas(os) as(os) novas(os) con-
selheiras(os) e discutidos dois 
pontos importantes no enfrenta-
mento da crise na saúde pública 
causada pelo Coronavírus (Co-
vid-19): análise do artigo 9 da re-
solução n° 07/2020 do CONSUP, 
que suspendeu as atividades do 
IFBA durante a pandemia; e aná-
lise da minuta da resolução que 
regulamenta auxílios financeiros 
em caráter emergencial para es-
tudantes do IFBA.

ARTIGO 9 DA RESOLUÇÃO N° 
07/2020
Esta Resolução, no dia de 22 de 
março de 2020, discutida e apro-
vada pelas(os) conselheiras(os), 
determina no artigo n° 2 a sus-
pensão das atividades presen-
ciais do Instituto Federal da Bah-
ia por tempo indeterminado.
No primeiro parágrafo do artigo 
9 é facultado aos cursos que es-
tejam encerrando o ano letivo de 
2019 e cumprido no mínimo 80% 
da carga horária à realização das 
atividade por meio de ferramen-
tas digitais e/ou Ensino à Distân-
cia (EAD).

De acordo com o coordenador 
de assuntos jurídicos e repre-

sentante do SINASEFE-IFBA no 
CONSUP, Georges Rocha, poucos 
campi atendem ao requisito da 
carga horária ministrada.

“Diante dessa situação, os cur-
sos de Análise e Desenvolvimen-
to de Sistemas (ADS), Radiologia 
e o Programa de Pós-Graduação 
em Educação Profissional e Tec-
nológica (ProfEPT) solicitaram 
que as atividades acadêmicas 
fossem continuadas de forma 
remota, necessitando para isto 
que a Resolução 07 fosse flexi-
bilizada. Neste sentido, segui-
mos o parecer apresentado pelo 
conselheiro Paulo Tavares, que 
questionou a falta de inúmeras 
informações necessárias para o 
desenvolvimento de atividades 
remotas pelo Instituto, tais como 
situação das(os) discentes e o 
conhecimento técnico das(os) 
professoras(es) sobre tecnolo-
gias e ferramentas, e avaliamos 
que a flexibilização não protege-
ria os discentes e docentes des-
providas(os) das condições para 
realização remotamente de tais 
atividades”, contextualiza o re-
presentante.

Na ocasião, foi esclarecido pelo 
pró reitor de pesquisa, pós-gra-
duação e inovação, Jancarlos 
Lapa, que o ProfEPT é um pro-
grama de rede nacional e tem 
autonomia para realizar decidir 
pela continuidade de suas ativi-
dades de forma remota. “Neste 
caso, o IFBA não poderia se fur-
tar a atender a decisão do Comitê 
Gestor Nacional do ProfEPT, sob 

pena de descredenciamento do 
curso junto a CAPES, que traria 
consequências enormes as/aos 
trabalhadoras(es) que recor-
rem ao programa para melhoria 
da sua qualificação e salário na 
construção de sua trajetória aca-
dêmica”, pontua Georges.

Durante a reunião, o represen-
tante da seção sindical também 
defendeu a aprovação do terceiro 
parágrafo que assegura às/aos 
estudantes que não possuem 
recursos tecnológicos para de-
senvolvimento das atividades 
remotas e/ou EAD que tenham 
o direito à complementação de 
conteúdo e avaliações penden-
tes na volta às aulas, no fim da 
pandemia.

“Enquanto professor e sindicalis-
ta, sei que uma parcela expressi-
va dos alunos e alunas do IFBA 
enfrentam uma situação de ca-
rência social e econômica muito 
forte e que muitas(os) não têm 
computador, um aparelho celular 
adequado para acessar os apli-
cativos, áudios e imagens e que 
muitas(os) sequer tem acesso a 
internet e com a velocidade que 
atenda às necessidades mínimas 
para a realização de atividades 
acadêmicas de forma remota. 
Além disso, sabemos que nesse 
ambiente de perplexidade, exis-
tem famílias vivendo aglomera-
das em pequenas residências e 
as(os) estudantes não terão as 
condições ideais para realiza-
ção dessas atividades”, reflete o 
coordenador.

ação coordenada pelo diretor de 
Proteção Ambiental do Ibama, 
Olivaldi Alves Borges de Azeve-
do, resultou em sua demissão. O 
Ministério Público Federal está 
investigando se o Ministro do 

Meio Ambiente, Ricardo Salles, 
praticou improbabilidade admi-
nistrativa ao demitir o diretor.

Precisamos exigir da FUNAI que 
proteja as(os) índias(os), sobre-

tudo aquelas(es) que vivem em 
isolamento e que tem sido ví-
timas do proselitismo religioso 
das(os) missionárias(os) evan-
gélicas(os).

SINASEFE-IFBA DEFENDE AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA ESTUDANTES DO IFBA EM 
REUNIÃO DO CONSUP

Na quarta-feira (15), a reunião foi 
dedicada à discussão sobre o au-
xílio financeiro emergencial para 
estudantes do IFBA e que teve 
como relatora a conselheira Ana 
Carolina de Santana Guedes.

Segundo o professor Georges 
Rocha, que ressaltou a importân-
cia desta proposta de Resolução, 
esse dispositivo foi inspirado na 
Resolução aprovada ad referen-

dum pelo Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia 
Farroupilha (IFFAR).

“Acredito que é uma forma ins-
titucional muito importante de 
apoio as(os) estudantes em con-
dições de vulnerabilidade socioe-
conômica em caráter emergencial 
durante a pandemia. Por conta da 
suspensão das aulas, muitas(os) 
dessas(es) nossas(os) estudan-

NÃO AO GOLPE NOS INSTITUTOS FEDERAIS DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN) E 
SANTA CATARINA (IFSC)

O SINASEFE-IFBA vem, por meio 
desta nota, manifestar seu vee-
mente repúdio ao Ministério da 
Educação (MEC), chefiado por 
Abraham Weintraub, pelas inter-
venções nos Institutos Federais 
do Rio Grande do Norte (IFRN) e 
Santa Catarina (IFSC). A comu-
nidade acadêmica foi às urnas, 
entre novembro e dezembro de 
2019, e elegeu José Arnóbio de 
Araújo Filho (IFRN) e Maurício Ga-
riba Júnior (IFSC).

Nós do SINASEFE-IFBA, que pas-
samos por um processo seme-
lhante em uma luta que durou 
mais de um ano pela nomeação 
e posse da reitora Luzia Mota – 
eleita democraticamente pelo 
IFBA-, sabemos que a interven-

ção e a Medida Provisória nº 
914/2019, criada após o processo 
eleitoral dos institutos, são ações 
do governo Bolsonaro para des-
montar a educação pública.

Além disso, o artigo 7º da MP 
914/2019 diz que a designação 
de um(a) reitor(a) Pro tempore 
somente se dará nas hipóteses 
de vacância e na impossibilidade 
de homologação dos resultados 
em razão de irregularidades veri-
ficadas no processo de consulta, 
justificativas que não se aplicam 
a nenhum dos dois institutos que 
tiveram seus processos validados 
e homologados pelos Conselhos 
Superiores das instituições.

O Ministério Público Federal 

tes estão sem acesso ao auxílio 
alimentação e transporte e sabe-
mos que muitos pais e mães des-
sas famílias estão sem emprego 
ou exercem trabalhos informais 
ou terceirizados.  A justificativa da 
Resolução é de enorme relevân-
cia social e econômica e por isso 
também apoiamos que as(os) es-
tudantes da pós-graduação rece-
bam o auxílio financeiro emergen-
cial” pontua o coordenador.

(MPF) exigiu uma resposta do Mi-
nistério da Educação sobre a in-
tervenção e o prazo encerra hoje 
(30/04).

O SINASEFE-IFBA, reconhecendo 
a importância da democracia, da 
educação pública, gratuita e de 
qualidade, conclama as entidades 
de educação e a sociedade para 
que os Institutos Federais de Rio 
Grande do Norte (IFRN) e San-
ta Catarina (IFSC) tenham todo 
apoio no enfrentamento ao golpe 
e ao autoritarismo do governo de 
Jair Bolsonaro. Somos contra o 
desmonte da educação pública 
e exigimos que os reitores José 
Arnóbio e Maurício Gariba sejam 
nomeados e empossados. Não ao 
golpe!

SINASEFE-IFBA INICIA DISTRIBUIÇÃO DE KIT COM MÁSCARAS, ÁLCOOL EM GEL E 
SABÃO LÍQUIDO PARA FILIADAS(OS) APOSENTADAS(OS)

Estamos enfrentando uma pan-
demia grave e o momento exige 
cuidados, proteção e solidarie-
dade entre nós. Muito embora o 
Presidente da República Jair Bol-
sonaro esteja ignorando a situa-
ção de crise no país, defendendo 
o afrouxamento das medidas de 

contenção social para privilegiar 
a economia em detrimento da 
saúde do povo brasileiro, além 
de dar declarações absurdas e 
irresponsáveis em seus pronun-
ciamentos, caracterizando a pan-
demia como uma “gripezinha”, e 
demonstrando nenhuma preocu-

pação com a vida das pessoas de 
modo geral,e das(os) idosas(os), 
de modo particular, repudiamos 
veementemente tal postura e rei-
teramos a máxima que todas as 
vidas importam.

Além dessa crise sanitária, esta-
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mos também vivenciando uma 
crise política no país que pode 
influenciar a forma como os go-
vernos locais irão encarar as 
medidas de enfrentamento ao 
coronavírus, o que pode agra-
var ainda mais a situação. Em 
que pese todo esse contexto 
que estamos passando, o SINA-
SEFE-IFBA tem pensado algu-
mas ações de enfrentamento 
ao COVID 19, além disso fomos 
procuradas(os) por algumas/al-
guns de nossas(os) filiadas(os) 
aposentadas(os) quanto a possi-
bilidade de atendê-las(os) nesse 
momento de pandemia. Diante 
disso, o SINASEFE-IFBA teve 
como iniciativa, ainda que sim-
ples, mas muito necessária, a 
distribuição de kit-prevenção 
para as aposentadas e aposen-
tados que estão em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, 
que por vezes se encontram en-
dividadas(os) e sem condições 
até de continuar contribuindo 
com o sindicato. A COVID 19, 
como todos sabem, tem atingi-
do em cheio a população de ido-
sas e idosos, a qual tem levado 
muitas(os) a óbito, sendo con-
sideradas(os) um dos públicos 
do grupo de risco. Por acreditar 
que é também papel do sindicato 
se mobilizar para enfrentar esse 
cenário complicado que estamos 
vivendo, pensamos essa ação 
como forma de proteger a saúde 
e integridade de nossas(os) apo-
sentadas(os), que há décadas 
vêm contribuindo para o forta-
lecimento dessa entidade sindi-
cal; entendemos que muitas(os) 
delas(os) estejam precisando de 
atenção e cuidados especiais 
nesse momento delicado. O Kit, 
que conta com os itens máscaras 
caseiras, álcool em gel 70% e sa-
bão, é uma das alternativas que 
encontramos para o enfrenta-
mento do coronavirus, sabemos 
que as autoridades sanitárias 
vêm alertando a sociedade sobre 
o uso das máscaras, álcool gel e 
a necessidade de estar sempre 
lavando as mãos com água e sa-

bão, além da necessidade de fi-
car em casa, assim, esse kit pode 
ajudar a cumprir e ratificar essas 
recomendações.

De acordo com a coordenadora 
de Políticas Educacionais, Síl-
via Elaine Lima, essa iniciati-
va do SINASEFE-IFBA reitera o 
seu compromisso com a base e 
não medirá esforços para juntos 
vencermos essa pandemia, com 
muita solidariedade e união.

“Essa primeira iniciativa está 
sendo voltada aos aposenta-
das(os), com rendimentos abai-
xo de 4 salários mínimos e por 
considerar que esse público está 
sendo um(a) das(os) mais afeta-
das(os) pelo coronavírus. A nos-
sa vontade é de ajudar a todos 
que precisam, sabemos de ins-
tituições, movimentos sociais e 
comunidades que estão sofrendo 
demais com essa crise, tem mui-
ta gente passando fome, desem-
pregada, que perderam seus te-
tos com a chuva, para esses é tão 
difícil dizer para ficarem em casa, 

por exemplo. Contudo, estamos à 
disposição dos demais filiadas e 
filiados e envidaremos esforços, 
que estiverem ao nosso alcan-
ce, para nos solidarizar também 
com os movimentos sociais, ins-
tituições e comunidades. Apesar 
das mídias e telejornais estarem 
reiteradas vezes noticiando me-
didas de precauções e formas 
de enfrentamentos a esse vírus, 
ainda é tudo muito novo e esta-
mos aprendendo cotidianamente 
como a nos proteger e a prote-
ger as(os) outras(os), estamos 
precisando nos reinventar a todo 
instante, está sendo um grande 
desafio para todas(os) nós. As-
sim, alertamos a todas e a todos 
que fiquem atentas(os) às orien-
tações das autoridades de saú-
de e continuem em suas casas, 
seguindo as recomendações de 
isolamento social, pois esta con-
tinua sendo a medida mais efeti-
va e eficaz de combate ao coro-
navírus. Vamos ter fé e esperança 
que tudo isso vai passar em bre-
ve”, conclui a coordenadora.

NOTA DA ASSESSORIA JURÍDICA DO SINASEFE-IFBA À COMUNIDADE ACADÊMICA 
SOBRE OS CORTES NOS AUXÍLIOS E ADICIONAIS

Desde a declaração de pandemia 
pela COVID-19 em 11/03/2020 
pela OMS, diversas e drásticas 
mudanças ocorreram no mundo e 
também no país. No Brasil, houve 
decretação de calamidade nacio-
nal por meio do Decreto Legislati-
vo nº 06 de 20 de março de 2020.

Nessa esteira, o governo federal, 
através do Secretário Nacional de 
Gestão e Desempenho de Pessoal, 
vinculado ao Ministério da Econo-
mia, editou a Instrução Normativa 
nº 28, de 25 de março de 2020[1] 
que determinou a vedação ao pa-
gamento de auxílio-transporte, 
adicional noturno e adicional de 
periculosidade/insalubridade as/
aos servidoras(es) públicas(os) 
que estiverem trabalhando remo-
tamente. A mesma IN determinou 
ainda que férias já programadas 
não poderiam ser canceladas ou 
reprogramadas. Tal normativo 
afetou todo o serviço público.

Por ser uma autarquia federal que 
goza de autonomia administra-
tiva, o IFBA determinou o cance-
lamento das suas atividades por 
meio da Resolução nº 07/2020 
CONSUP. Desde então, muitas(os) 
servidoras(es) do Instituto estão 
trabalhando remotamente, ape-
nas aqueles serviços considera-
dos essenciais estão sendo rea-
lizados nos campi.

Já há algum tempo o SINASE-
FE/IFBA vem acompanhando as 
movimentações nacionais de 
enfrentamento à IN nº 28/2020 
do Ministério da Economia. Uma 
das medidas adotadas foi a ela-
boração de ofício conjunto pelo 
SINASEFE Nacional, ANDES e 
FASUBRA endereçados para o 
ANDIFES, CONIF, Ministério da 
Economia e o MEC solicitando a 

revogação da IN nº 28.

Os ofícios encaminhados solicita 
a revogação da IN nº 28 sob os 
seguintes fundamentos: I) o Se-
cretário de Gestão e Desempenho 
de Pessoal, que editou a IN, não 
é autoridade competente para 
dispor sobre o regime jurídico 
aplicável as/aos servidoras(es) 
públicos federais; II) desrespeito 
à autonomia assegurada às Ins-
tituições Federais de Ensino; III) a 
excepcionalidade do momento de 
pandemia, bem como a compul-
soriedade das medidas impostas 
as/aos docentes e técnica(o)-ad-
ministrativas(os), que não deram 
causa ao afastamento das ati-
vidades; e IV) o trabalho remoto 
está gerando economia para os 
cofres públicos em gastos como 
água, luz, telefone, à medida que 
são as(os) servidoras(es) que 
estão arcando com estes gas-
tos trabalhando remotamente de 
suas casas.

Em consulta à gestão do IFBA, 
fomos informadas(os) que, em 
virtude dos ofícios 89 e 97 do 
CONIF[2], enviados ao Secretá-
rio de Gestão de Desempenho de 
Pessoal do Ministério da Econo-
mia, respectivamente em 07/04 
e 29/04, não terem sido respon-
didos, a instituição, seguindo a 
orientação do CONIF e de todas 
as entidades da Rede Federal fi-
liadas àquele órgão colegiado, 
manterá na folha de maio de 2020 
o pagamento da insalubridade e 
da periculosidade, mas determi-
nou o corte do auxílio-transpor-
te, adicional noturno e hora extra 
no âmbito do Instituto Federal da 
Bahia.

Tendo em vista que tal medida 
já entrará em vigor e afetará os 

salários das(os) servidoras(es) 
desde março de 2020, a Coorde-
nação de Assuntos Jurídicos do 
SINASEFE/IFBA entrou em con-
tato com o Dr. Valmir de Andrade, 
do escritório Wagner Advogados 
Associados, responsável pela 
Assessoria Jurídica da Direção 
Nacional do SINASEFE – AJDN, e 
este nos informou que adotariam 
as providências administrativas e 
jurídicas necessárias para evitar 
este corte.

Assim, Dr. Valmir nos assegu-
rou que a AJDN do SINASEFE in-
gressará já na próxima semana 
com uma ação judicial pedindo 
a revogação da IN nº 28/2020. 
Tendo em vista que a decisão do 
CONIF e do IFBA baseia-se na IN 
nº 28/2020, fomos orientadas(os) 
a aguardar os desdobramentos 
da ação da nacional. Ademais, 
a cautela mostra-se necessária 
pois o êxito da ação da Direção 
Nacional nos contemplaria, como 
também, caso não haja êxito, o 
Sindicato arcaria com despesas 
extras, como custas processuais 
e honorários de sucumbência 
para a AGU.

Contudo, informamos à comuni-
dade que a Coordenação de As-
suntos Jurídicos do SINASEFE-
-IFBA não medirá esforços para 
combater qualquer medida que 
implique em perdas para a cate-
goria. Porém, entendemos que 
neste momento a melhor alterna-
tiva é acompanhar os desdobra-
mentos da medida a serem ado-
tadas pela Assessoria Jurídica da 
Direção Nacional do SINASEFE.

Permanecendo qualquer dúvida, a 
Coordenação de Assuntos Jurídi-
cos do SINASEFE-IFBA está dis-
ponível para atendê-las(os).
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SERÁ QUE O FUNCIONALISMO PÚBLICO DEVE MESMO PAGAR A CONTA DO COVID-19?
Em tempos de pandemia, os po-
líticos brasileiros (aqueles que 
salvariam o país da destruição 
causada pela ‘velha política’) 
decidiram aplicar medidas de 
enfrentamento baseadas na co-
vardia, oportunismo e de-
sumanidade. O covid-19 
surge como uma oportuni-
dade perfeita para o gover-
no de Jair Bolsonaro atacar 
o funcionalismo público.

Na última semana o Mi-
nistro da Economia, Pau-
lo Guedes, declarou que 
‘os parasitas’, se referindo 
ao funcionalismo público, 
“não pode ficar em casa 
trancado com a geladei-
ra cheia assistindo a crise 
(do coronavírus) enquan-
to milhões de brasileiros 
estão perdendo o empre-
go”. Além dessa declara-
ção equivocada e ofensiva sobre 
uma categoria que sofre com o 
sucateamento do serviço públi-
co, a precarização do ambiente 
de trabalho e em muitos casos 
com um salário incompatível, o 
ministro tem estabelecido um 
acordo com o presidente do Se-

nado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
através da PLP 149/2020.

Este projeto de lei, em análise no 
Senado, pretende viabilizar re-
cursos financeiros para estados 

e municípios brasileiros com o 
objetivo de recompor a arrecada-
ção de ISS (imposto arrecadado 
pela prefeitura) e ICMS (impos-
to arrecadado pelos estados). 
Como contrapartida, as(os) ser-
vidoras(es) públicas(os) terão 
os seus salários congelados nos 

próximos 18 meses, a vedação 
das progressões funcionais e a 
suspensão de novos concursos 
públicos.

Precisamos lembrar, sobretudo 
para as(os) mais patriotas 
que dizem amar esse país, 
que quem tem se dedicado 
e arriscado a própria vida 
são justamente as(os) ser-
vidoras(es) públicas(os): 
são as(os) profissionais 
responsáveis pela preven-
ção e tratamento de pa-
cientes com covid-19 liga-
das(os) ao Sistema Único 
de Saúde (SUS), pesquisa-
doras(es) de universidades 
e instituições públicas que 
buscam por tratamentos 
eficazes contra o vírus, os 
policiais que garantem dia-
riamente a nossa seguran-
ça, garis e servidoras(es) 

administrativas(os) que fazem 
parte de inúmeros órgãos. Será 
que essa conta deve mesmo ser 
paga pelo funcionalismo público?

Arte: Thais Mota

SINASEFE-IFBA DISTRIBUIU KITS COM MÁSCARAS, ÁLCOOL E SABÃO LÍQUIDO 

Em tempos de covid-19, todos os 
cuidados são fundamentais na 
prevenção do contágio por coro-
navírus. Entendendo a gravidade 
da situação, que também é o seu 
papel do sindicato criar uma me-
dida de enfrentamento, sobretu-
do para idosas(os) que integram 
o grupo de risco, o SINASEFE-I-
FBA vem distribuindo kits com 

máscaras caseiras, álcool em gel 70% e sabão líquido 
para as(os) nossas(os) filiadas(os) aposentadas(os) 
que estão vulnerabilidade socioeconômica e tem ren-
dimentos brutos abaixo de quatro salários mínimos. 
Afinal, são décadas de contribuição ativa para o for-
talecimento dessa seção sindical.

Durante a última semana foram distribuídos 43 (qua-
renta e três) kits para nossas(os) filiadas(os) aposen-
tadas(os). A seção sindical pretende que a iniciativa 
contemple o maior número possível de idosas(os).

Se cuide e cuide das(os) suas/seus. Se puder, fique 
em casa!

PARA FILIADAS(OS) 
APOSENTADAS(OS) 
EM VULNERABILIDA-
DE SOCIOECONÔMICA

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA OU EDUCAÇÃO BANCÁRIA? A LÓGICA DA 
MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE CRISE SANITÁRIA NO BRASIL

Por Sílvia Elaine Lima – Coorde-
nadora de Políticas Educacionais 
do SINASEFE-IFBA

Todos(as) nós nos lembramos 
que, em 2016, no governo Temer, 
foi exarada a Emenda Consti-
tucional 95, conhecida como a 
Emenda Constitucional do Teto 
dos Gastos. Não podemos es-
quecer que a educação foi a área 
mais afetada e atacada também 
por outras medidas neoliberais e 
neoconservadoras, a exemplo da 
Reforma do Ensino Médio e Es-
cola sem Partido. Encarada como 
gastos e não como investimento, 
a educação vem sofrendo forte-
mente com as medidas de cor-
tes no orçamento que, através 
da imposição das novas regras 
consubstanciada pela EC 95, tem 
inviabilizado o cumprimento de 
metas importantes previstas pelo 
Plano Nacional de Educação – 
PNE. Com o governo Bolsonaro 
a situação só veio a se agravar. 
A educação, que foi eleita a ini-
miga número um desse governo 
fascista, a qual tem como Minis-
tro uma figura que sequer dialo-
ga com os princípios previstos 
pela Carta Magna da Educação: 
A LDB – Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (igualda-
de de condições para o acesso e 
permanência na escola; liberdade 
de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar o pensamento, a arte e o 
saber; pluralismo de ideias e de 
concepções pedagógicas; gratui-
dade do ensino público em esta-
belecimentos oficiais; igualdade 
de condições para o acesso e 
permanência na escola; garantia 
de padrão de qualidade etc), con-
tinua não sendo uma pauta priori-
tária e vem se tornando, explicita-
mente, um balcão de negócios em 
favor dos grandes empresários e 
se distanciando cada vez mais do 
ideário de uma educação públi-
ca, gratuita e de qualidade. Além 
disso, temos assistido a tentativa 
de se impor pautas obscurantis-
tas sobre o currículo escolar, em 
torno dos conteúdos de cunho 
políticos, de raça, gênero, de se-
xualidade.

O que está em curso, como já é do 
nosso conhecimento, é o incon-
teste desmonte da educação pú-
blica por meio da financeirização 
e mercantilização da educação, 
chefiada pela classe empresá-
ria, que pressiona o governo a se 
comprometer cada vez mais com 
uma agenda ultraneoliberal, que 
em nada se aproxima da perspec-
tiva de uma educação emanci-
padora e libertadora, como acre-
ditava Paulo Freire ao se referir à 
missão da educação. Em tempos 
de pandemia e isolamento social, 
enquanto outros países se preo-

cupam em encontrar alternativas 
para combater o avanço do coro-
navírus, e proteger milhares de vi-
das contra a COVID 19, temos no 
Brasil um presidente preocupado 
com a economia e um Ministro da 
Educação (Abraham Weintraub) 
se movimentando em favor dos 
grandes grupos privados de edu-
cação que vê na Educação a Dis-
tância um instrumento de mer-
cantilização da educação básica. 
Sob a desculpa de que é preciso 
salvar o calendário acadêmico 
e que a paralisação das ativida-
des pedagógicas trará enormes 
prejuízos à população, o governo 
quer empurrar goela abaixo a EAD 
para milhares de estudantes que 
sequer têm acesso à internet ou 
dispõem de tecnologias adequa-
das.

Ora, para um governo que sempre 
minimizou a importância da edu-
cação é de se estranhar tama-
nha preocupação num momen-
to tão delicado a qual estamos 
passando, pensar que a EAD é o 
único caminho que pode garantir 
a continuidade de uma educa-
ção pública e de qualidade para 
os(as) brasileiros(as) é, no míni-
mo, estarrecedor, na verdade o 
que deveria acontecer é a revoga-
ção da EC 95 e não a precarização 
ainda mais da educação pública 
– esta, por excelência, destinada fo
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aos filhos da classe trabalhado-
ra. Sem falar na manutenção do 
Exame Nacional do Ensino Médio 
– ENEM (digital) previsto ainda 
para acontecer este ano, sendo 
que milhares de jovens estão lu-
tando pela própria sobrevivência 
em meio a essa crise sanitá-
ria, estes com certeza não terão 
condições de disputar uma vaga 
na universidade, pois estão ten-
do que escolher entre se manter 
vivo a estudar. 

Sabemos que o que está em jogo 
é a privatização da educação bá-
sica através da educação a dis-

tância. A EAD, nos moldes em 
que está se pretendendo estrutu-
rar, não atende a realidade da po-
pulação brasileira e se revela um 
ataque ao direito fundamental e 
inalienável da educação, como 
previsto em nossa Constituição. 
No âmbito das instituições fe-
derais (universidades federais, 
pelos institutos federais, pelo 
Colégio Pedro II, pelo Instituto 
Nacional de Educação de Surdos 
(Ines), Instituto Benjamin Cons-
tant (IBC) e pelas universidades e 
faculdades privadas), com a jus-
tificativa de amenizar os prejuí-
zos causados pela pandemia do 
novo coronavírus, o MEC lançou 
uma portaria no dia 18 de março 
de 2020 que prevê a substitui-

ção das aulas presenciais pela 
modalidade à distância. Contu-
do, sindicatos e o conjunto dos 
trabalhadores em educação têm 
encarado essas medidas com 
grande preocupação e apreen-
são, pois se sabe que as institui-
ções federais não têm estruturas 
mínimas para trabalhar com a 
EAD, sendo que muitos estudan-
tes, oriundos da classe traba-
lhadora, moradores de favelas e 
periferias, serão prejudicados por 
não disporem de condições ma-
teriais para acompanhar as aulas 
online, ressaltando que tais difi-
culdades impostas pela exclusão 

digital não é de 
hoje, só fez se 
agravar com a 
pandemia, uma 
vez que com a 
suspensão das 
aulas presen-
ciais, boa parte 
dos estudantes 
deixaram de 
ter nas institui-
ções de ensino 
as condições e 
possibilidades 
de acessos às 
t e c n o l o g i a s 
e à internet. 
Portanto, a 
nossa postu-
ra, enquanto 
defensores e 

defensoras da educação pública, 
gratuita, de qualidade e emanci-
padora, têm sido a de repudiar 
e não acatar essas medidas de-
sastrosas e irresponsáveis por 
parte do governo federal.

De todo modo, a realidade não 
é nada animadora para se im-
plementar a EAD, é que faltam 
professores formados para tra-
balhar com essa modalidade de 
ensino, a EAD não pode se resu-
mir em transferir conteúdos para 
plataformas virtuais, é preciso
planejamento, dedicação de 
tempo, materiais e metodologias 
específicas. Muitos brasileiros e 
brasileiras, segundo pesquisas, 
não têm acesso a computadores 

nem à internet, logo, muitos fica-
rão prejudicados; embora mui-
tos tenham acesso a aparelhos 
celulares não se pode conside-
rar, muito menos assegurar, que 
através de uma tela de celular 
seja o suficiente para que o pro-
cesso de ensino e aprendizagem 
aconteça efetivamente. Além 
disso, em tempos de isolamento 
social, a pressão por produtivi-
dade acaba se reverberando na 
saúde mental dos professores e 
também dos estudantes, poden-
do afetar todo o processo educa-
tivo.

Nesse cenário que estamos atra-
vessando, as ideias de Paulo 
Freire podem nos ajudar a com-
preender que a EAD em tempos 
de pandemia se traduz na lógica 
da educação bancária; a educa-
ção, nestes termos, ficaria resu-
mida ao “ato de depositar, em que 
os estudantes são os depositá-
rios e o educador, o depositante” 
(FREIRE, 2017, p.80). As críticas 
de Paulo Freire se revelam tão 
atuais nesse contexto de pande-
mia, pois está havendo uma preo-
cupação excessiva em transmitir 
conteúdos sem levar em conta 
as condições dos educandos em 
lidar com uma educação virtual 
– esta – embora imbuída de um 
pretenso caráter modernizador, 
não passa de uma reprodução de 
um ensino tradicional, descolado 
da realidade de muitos sujeitos, 
que por vezes desconsideram as 
condições físicas, sociais, finan-
ceiras, emotivas e psicológicas. 
Temos, portanto, uma educação 
que em nada se confunde com 
uma educação problematizado-
ra, muito menos emancipadora, 
libertadora e inclusiva. Em que 
pese a necessidade da retoma-
da do calendário acadêmico em 
algum momento, não se pode 
prescindir da preocupação com o 
bem estar e a vida das pessoas, 
as aulas poderão ser retomadas 
e recuperadas, mas para isso é 
preciso que todos estejam bem 
e vivos.
 

SINASEFE-IFBA EXIGE ADIAMENTO DO ENEM
O SINASEFE-IFBA vem, por meio 
desta nota, manifestar seu vee-
mente repúdio ao Ministério da 
Educação (MEC), chefiado por 
Abraham Weintraub, pela cam-
panha publicitária que anuncia 
o prazo de inscrição para Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM) 
e diz que as/aos estudantes bra-
sileiros que estudem do jeito que 
der e que a vida não pode parar, 
em meio uma crise na saúde pú-
blica mundial.

Nós do SINASEFE-IFBA, que lu-
tamos durante mais de um ano 
pela nomeação e posse da reito-
ra Luzia Mota, recentemente vi-
mos as intervenções do MEC nos 
Institutos Federais do Rio Grande 
do Norte (IFRN) e Santa Catarina 
(IFSC) e a enfrentamos as PECs 
e PLs que insistem em atacar o 
funcionalismo público brasileiro, 
exigimos que o ENEM seja adia-
do. Entendemos que essa medi-
da, em plena pandemia em que 
a desigualdade social se impõe 
com mais voracidade, exigir que 
estudantes “se preparem” para 
um exame, sem as condições bá-
sicas emocionais e estruturais, é 
um verdadeiro golpe a educação 
pública gratuita e de qualidade.

Na última semana, o Fórum das 
Entidades Nacionais dos Servido-
res Públicos Federais (Fonasefe) 
também divulgou uma nota de re-

púdio ao Ministério da 
Educação:
“O Fonasefe repudia 
essa publicidade e exi-
ge que essa campanha 
seja retirada de circu-
lação, que os recursos 
à ela destinados se-
jam revertidos para o 
equacionamento das 
questões envolvendo 
a pandemia, tanto na 
prevenção, quanto em 
promover as condi-
ções de vida e traba-
lho para a maioria da 
população, ampliando 
o auxílio emergencial, ou mesmo 
fazendo campanha de esclare-
cimento de medidas eficazes de 
prevenção como a importância do 
isolamento social ou o uso corre-
to de máscaras de proteção, por 
exemplo.

O Fonasefe também se posicio-
na pela defesa do adiamento do 
calendário do Enem. A pandemia 
afeta a todas as pessoas no mun-
do, mas não da mesma forma. As 
pessoas da classe trabalhadora, 
das periferias, de comunidades 
rurais ou ribeirinhas, estudantes 
de escolas públicas estão em 
muitos com as aulas suspensas 
há meses. Mesmo quando estão 
mantidas atividades escolares 
não presenciais muitas não tem 
condições de acompanhar, visto 

que a luta pela sobrevivência, as 
dificuldades na vida, ou as difi-
culdades de acesso a meios para 
acessar material via internet são 
bem diferentes. Muitas famílias 
não tem computadores, nem ta-
blets, nem mesmo smartphones. 
Quando têm, o custo de acesso 
a internet pré paga da maioria é 
muito alto e a prioridade para a 
alimentação ou pagamento de 
aluguel não permite acesso a vi-
deoaulas ou materiais informa-
tivos. Isso sem contar que em 
muitas comunidades rurais ou 
indígenas simplesmente não há 
disponibilidade de sinal de redes 
eficazes.”

EXIGIMOS O ADIAMENTO
DO ENEM!

REAPROXIMAÇÃO DE BOLSONARO E MAIA PROVOCA ADIAMENTO DO ENEM E 
DEMONSTRA POSSÍVEIS MANOBRAS EM EVENTUAL PROCESSO DE IMPEACHMENT

Anteontem (20), foi um dia de con-
quista para as(os) brasileiras(os) 
que cobraram do Senado e da Câ-
mara das(os) Deputadas(os) pelo 
adiamento do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM). Em uma 
publicação oficial, o Ministério 
da Educação (MEC) e o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) anunciou que ENEM deste 
ano será adiado por 30 a 60 dias e 
que as inscrições permanecerão 
com o prazo até hoje (22).
 
De acordo com o ministro da Edu-
cação, Abraham Weintraub, será 
realizada uma consulta para a(o) 
aluna(o) responder se a prova se-
ria mantida, adiada por 30 dias ou 

suspensa até o fim da pandemia.
 
O adiamento é fruto de uma reu-
nião realizada na semana passa-
da entre o presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) e o deputado 
federal Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
articulada pelos ministros da ala 
militar. O Governo temia uma du-
pla derrota das Casas do Legisla-
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tivo, em um momento político em 
que precisa das(os) parlamenta-
res para evitar um eventual pro-

cesso de impeachment. Vale a pena 
salientar que Rodrigo Maia é o res-
ponsável por autorizar este eventual 

SINASEFE-IFBA REALIZOU UMA LIVE SOBRE A SAÚDE MENTAL EM TEMPOS 
DE PANDEMIA

Em tempos de pandemia e iso-
lamento social, o SINASEFE-I-
FBA decidiu aderir ao mundo das 
Lives. Em maio iniciamos uma 
série de lives em nossas redes 
sociais com objetivo de aproxi-
mar a comunidade acadêmica do 
IFBA e promover discussões/so-
luções para o momento em que 
vivemos.

A estreia aconteceu no dia 26/05, 
às 17h, no canal do Youtube e 
Facebook do SINASEFE-IFBA, 
com a live Roda de conversa so-
bre saúde mental em tempos de 
pandemia que contou com a par-
ticipação da psicóloga do Cam-
pus Feira de Santana, Andréa 
Matos; do psicólogo do Campus 
Salvador, Deivid Cassiano, e do 
professor Samir Perez Mortada.

A mediação foi realizada pelo 
coordenador geral da seção sin-
dical IFBA, Matheus Santana, e a 
coordenadora de atividades cul-
turais e esportivas, Teresa Bahia. 

INSTABILIDADE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE FAZ PARTE DO PLANO GENOCIDA 
DO GOVERNO BOLSONARO DURANTE A PANDEMIA

dias duas trocas de Ministros da 
Saúde e nomeia como interino o 
general Eduardo Pazuello, que em 
meio à crise realizou trocas de 
técnicas(os) por militares; deter-
mina que o Ministério inclua no 
seu protocolo para atendimento 
aos casos de Covid-19 o uso da 
cloroquina; alguns estados e mu-
nicípios brasileiros sofrem com 
o atraso na habilitação de UTIs e 
a falta de recursos próprios para 
arcar com os novos leitos. Além 
disso, o Ministério da Saúde cor-
re o risco de ser chefiado pelo 
psiquiatra Italo Marsili, conhe-
cido por seus posicionamentos 
contrários às recomendações da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e pelo seu conservadoris-
mo e devoção ao autoproclamado 
filósofo Olavo de Carvalho, com 

A live aconteceu com tradução 
em libras.

Se você perdeu a nossa live, aces-
se o nosso canal no Youtube. 
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processo de impeachment 
contra o presidente que 
tem se reaproximado.
 
Para nós do SINASEFE-
-IFBA, que temos atuado 
incansável na luta pelos 
direitos da classe trabalha-
dora, devemos permanecer 
atentas(os) às movimenta-
ções políticas do Governo 
Bolsonaro e as medidas 
que serão incorporadas ao 
ENEM em tempos de pan-
demia. Acreditamos que 
as(os) estudantes brasilei-
ras(os) precisam de con-
dições emocionais e es-
truturais para estudarem e 
realizarem o exame.
 
Arte: Thais Mota.

Como se não bastassem as inú-
meras notícias sobre as mortes 
no mundo e o medodiário da po-
pulação de contágio por Covid-19, 
o Brasil passa por uma das maio-
rescrises na saúde pública com 
instabilidade no Ministério da 
Saúde.

Atrás apenas dos Estados Unidos, 
o Brasil já é o segundo país com 
o maior número de infectadas(os) 
no mundo. Nas últimas 24 horas 
foram confirmadas mais de 1.156
mortes pela pandemia do novo 
coronavírus, com 438.238 casos 
confirmados e um total de 26.754 
óbitos.

Enquanto o presidente Jair Bol-
sonaro minimiza o novo coro-
navírus; realiza em menos de 30 

quem faz questão de dizer que já 
morou junto nos Estados Unidos.

Na semana passada, o Governo 
de São Paulo, estado mais rico 
do Brasil, anunciou que prevê o 
colapso do sistema de saúde em 
três semanas. Nos estados e mu-
nicípios em que as medidas de 
prevenção ao novo coronavírus 
tem funcionado de forma mais 
combativa e retardado o impacto 
da maior crise da saúde pública
mundial, a aprovação de prefei-
tas(os) e governadoras(es) au-
mentou se comparada à rejeição 
a Bolsonaro.

Será que é apenas uma instabi-
lidade ou plano genocida do Go-
verno Bolsonaro?
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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 Esportivas

ALISSON LIMA
Coordenação de Combate à Opressão

DÁLVARO GONÇALVES BARBOSA
Coordenação de Secretaria

JÚNIA VITÓRIA DE ALC NTARA ASSIS
Coordenação de Assuntos de Pessoal

Técnico(a)-Administrativos(as) da Educação

 

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 Eunápolis)

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, 
Recôncavo e Sertão (Santo Amaro, Santo 
Antônio de Jesus, Feira de Santana, Salvador, 
Reitoria, Colégio Militar, Lauro de Freitas, 

Camaçari e Simões Filho)

CONSELHO FISCAL
Ivo Cardoso de Jesus

Edson Santos Nascimento
Rosa Maria Mota Costa
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