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SINASEFE-IFBA REALIZOU LIVE SOBRE ‘CONTRATEMPOS E PERSPECTIVAS DO 
TRABALHO DOCENTE REMOTO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA (EPCT)’

BOLETIM
DESTAQUES 
DOS MÊS DE 

JUNHO DE 
2020

No dia 5/06, às 17h, no 
canal do Youtube e Face-
book do SINASEFE-IFBA, 
foi realizada a live Contratem-
pos e perspectivas do traba-
lho docente remoto na Edu-
cação Profissional, Científica 
e Tecnológica (EPCT) que 
contou com a participação da 
professora titular aposentada 
da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Minas 
Gerais, Lucília Regina de Souza 
Machado.

A nossa convidada atuou na 
Secretaria de Educação Pro-
fissional e Tecnológica do Mi-
nistério da Educação na gestão 
técnico-pedagógica do Progra-
ma de Expansão da Educação 
Profissional (2003-2004), foi 
também membra da Comissão 
Executiva Nacional de Cursos 
Técnicos de Nível Médio (CO-
NAC), da Comissão Assessora 
de Especialistas em Educação 
Técnico Profissional do Centro 
de Altos Estudos Universitários 
(CAEU) da Organização dos Es-
tados Ibero-americanos (OEI), 
possui uma larga contribuição 
nas pesquisas sobre EPCT com 
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várias publicações em livros e 
periódicos.

O debate teve a mediação da 
coordenadora de assuntos edu-
cacionais e culturais pela Direção 
Nacional e coordenadora da pas-

ta sobre assuntos docentes na 
seção IFBA, Marlene Socorro, da 
coordenadora de políticas edu-
cacionais, Silvia Lima, e do coor-
denador geral do SINASEFE-IFBA, 
Matheus Santana.

A ÓTICA DO MASSACRE: PROJETO DE LEI 2633/2020 RESSUSCITA MP DA “GRILAGEM” E
COLOCA EM RISCO AINDA MAIOR A AMAZÔNIA E OS POVOS INDÍGENAS

A cada dia a população brasileira 
tem visto o desbotar do verde e 

amarelo pintado pelo presidente 
Jair Messias Bolsonaro em sua 

campanha eleitoral. As(os) enga-
nadas e/ou as(os) iludidas(os), 
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VOCÊ CONHECE O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 145/20?

O Projeto de Lei 
Complementar 
145/20, propos-
to pelo deputa-
do Carlos Veras 
(PT-PE) e que 
tramita na Câ-
mara das(os) 
Deputadas(os), 
tem o intuito de 
revogar o ar-
tigo 8º, na Lei 
C o m p l e m e n -
tar 173/20, que 
prevê, por conta 
do plano de so-
corro em razão 
da crise cau-
sada pelo novo 
coronavírus, a 
contenção de 
despesas nos 
estados e muni-
cípios e proibi-

as carreiras beneficiadas com o 
reajuste equivalem a quase 2/3 
dos servidores estaduais e muni-
cipais e que metade das(os) ser-
vidoras(es) recebe menos de R$ 
2,7 mil por mês.

Para nós do SINASEFE-IFBA, esta 
medida descabida do desgover-
no é mais um ataque oportunista, 
assim como inúmeros que foram 
instituídos e estão em curso, ao 

f u n c i o n a l i s m o 
público brasileiro.

Não podemos es-
quecer que quem 
tem se dedicado 
e arriscado a pró-
pria vida são jus-
tamente as(os) 
s e r v i d o r a s ( e s ) 
públicas(os): são 
as(os) profissio-
nais responsáveis 
pela prevenção 
e tratamento de 
pacientes com 
covid-19 liga-
das(os) ao Sis-
tema Único de 
Saúde (SUS), pes-
quisadoras(es) de 
universidades e 
instituições pú-
blicas que bus-

‘LUTA ANTIRRACISTA E PANDEMIA: VIDAS NEGRAS IMPORTAM’ FOI O TEMA DA 
LIVE DO SINASEFE-IFBA NO DIA 17/06

como 
queiram 

chamar, po-
dem até demonstrar 

uma cegueira seletiva, mas 
o que todos nós estamos vendo 
mesmo são as gotas
vermelhas cor de sangue que 
mancham um céu cinza chum-
bo, as mãos fascistas e este solo 
– que há tempos não tem mais 
tanto verde assim e, a cada dia, 
passa a ter bem menos.

A direita é direta. Os ataques ao 
funcionalismo público, à educa-
ção, ao Sistema Único de Saúde 
(SUS), às reservas e populações 
indígenas são algumas das pau-
tas prioritárias deste desgover-
no. Enquanto o novo coronavírus 
mata mais de mil pessoas dia-
riamente no Brasil e a crise no 
Ministério da Saúde se torna per-
manente, se fortalece dia após 
dia diante dos olhares de todo o 
mundo o plano genocida dos que 
se dizem patriotas.

A pandemia de COVID-19 repre-
senta uma oportunidade de incre-
mentar a articulação do Governo 
Bolsonaro e a implementação de 
sua política antiecológica, pois, 
segundo o ministro do Meio Am-
biente, Ricardo Salles, este seria 
o momento de avançar nas me-
didas que enfrentam resistên-
cia da sociedade uma vez que a 

atenção de to-
dos está voltada 
para a pande-
mia: “passar a 
boiada” foi a ex-
pressão
infame usada 
pelo ministro em 
sua fala durante 

a reunião do presiden-
te com seus ministros, realizada 
em 22 de abril, cuja a gravação 
veio a público por ordem do Su-
premo Tribunal Federal (STF): 
“A oportunidade que nós temos, 
que a imprensa não tá… tá nos 
dando um pouco de alívio nos 
outros temas, é passar as refor-
mas infralegais de regulamenta-
ção…” ….
“Então pra isso precisa ter um 
esforço nosso aqui enquanto es-
tamos nesse momento de tran-
quilidade no aspecto de cobertu-
ra de imprensa, porque só se fala
de covid e ir passando a boiada 
e mudando todo o regramento e 
simplificando normas…”

Você já ouviu falar sobre o 
Projeto de Lei 2633/2020?

O PL segue a mesma proposta 
da Medida Provisória 910/2019, 
mais conhecida como a MP da 
Grilagem, ambas apre-
sentadas pelo de-
putado Zé Silva 
(Solidariedade-
-MG). Apesar do 
governo justifi-
car que as(os) 
maiores be-
neficiárias(os) 
serão humildes 
pequenas(os) 
a g r i c u l t o -
ras(es), as áreas 
de interesse são 
as fronteiriças 
na Amazônia 
em que a flores-
ta tropical está 

sendo convertida em pastagens 
para a glória da bancada do boi 
. Além disso, esse projeto amea-
ça as vastas terras devolutas 
(não destinadas) e as 277 áreas 
indígenas que ainda não foram 
homologadas e perderam a pro-
teção em 22 de abril, quando foi 
publicada a Instrução Normativa 
No.09 de 2020, da FUNAI.

Como avançar na discussão dos 
destinos da floresta sem a parti-
cipação dos povos da floresta? 
Como proteger nossa biodiver-
sidade e cultura se está instala-
do em Brasília um governo que 
opera pela lógica da destruição 
ambiental e humana? Como go-
vernar para o futuro se quem go-
verna vê o mundo pela ótica da 
negação do passado e o massa-
cre do presente? 

MAIS DO QUE 
NUNCA, FORA 
BOLSONARO, 

FORA MOURÃO, 
FORA MILITARES!

A luta do povo preto contra o ra-
cismo estrutural está no centro 
do debate da próxima Live pro-
movida pelo SINASEFE-IFBA. 
Seremos acolhimento, porta-
-voz, rebelião e reflexão sobre os 
movimentos de luta antirracista 
pelo mundo. Debater estraté-

gias de enfrentamento ao racis-
mo. Pensar num futuro possível 
para o povo preto sob à luz dos 
debates de luta de classe, gênero 
e no contexto da crise sanitária 
em tempos de pandemia. Lem-
braremos João Pedro, o pequeno 
Miguel, Marielle Franco, George 

Floyd e de todas(o) as nossas 
inspirações para reafirmar que 
Vidas Negras Importam.

Tema: Luta antirracista e Pande-
mia: vidas negras importam

Mediação:

arte: Thais Mota

cam por tratamentos eficazes 
contra o vírus, os policiais que 
garantem diariamente a nossa 
segurança, garis e servidoras(es) 
administrativas(os) que fazem 
parte de inúmeros órgãos.

Seguiremos questionando: Será 
que essa conta deve mesmo ser 
paga pelo funcionalismo público?

ção de reajustes as/aos servido-
ras(es) até o fim de 2021.

Atendendo a recomendação do 
Ministério da Economia, o pre-
sidente Jair Bolsonaro vetou o 
importante dispositivo que au-
torizava reajuste salarial ape-
nas para servidoras(es) civis e 
militares dos estados e municí-
pios diretamente envolvidos no 
combate à pandemia. Sendo que 
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- Sílvia Lima
(Representante da Coordenação Ge-
ral do SINASEFE-IFBA)

- Alisson Lima
(Coordenador de Combate à Opres-
são do SINASEFE-IFBA)

PARTICIPAÇÕES
- Ana Carla Portela
(Docente do IFBA, Mestre em Educa-
ção e Contemporaneidade pela UNEB 
e Pesquisadora das Políticas de Ação 
Afirmativa na Educação com enfoque 
especial na juventude quilombola da 
Chapada Diamantina).

- Marcilene Garcia de Souza (Lena)
(Docente do IFBA, Doutora em Socio-
logia pela Unesp e Chefe da Diretoria 
de Políticas Afirmativas e Assuntos 
Estudantis – DPAAE).

- George Oliveira

COMUNICADO SOBRE CANCELAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL NO 
APLICATIVO SIGEPE

Prezadas filiadas e filiados do SI-
NASEFE-IFBA 
Em mais um frontal ataque à li-
berdade sindical e à autonomia 
da organização das(os) trabalha-
doras(es), o SINASEFE-IFBA to-
mou conhecimento de uma peça 
comunicação feita pelo Governo 
Federal, através do Ministério da 
Economia, onde torna possível a 
autorização para o cancelamen-
to do desconto sindical em folha
através unicamente do aplicativo 
do Sistema de Gestão de Pes-
soas (SIGEPE).

Neste momento extremamen-
te conturbado da conjuntura do 
país, em plena pandemia da CO-
VID-19, o governo aproveita para 
editar normas e regulamentos 
que cortam o pagamento de adi-

cionais, dificulta a concessão de 
direitos às/aos servidoras(es) e 
também profere ataque sistemá-
tico às entidades sindicais.

Ano passado o Governo Fede-
ral editou a famigerada MP 873, 
que previa o cancelamento do 
desconto em folha da mensali-
dade que as(os) servidoras(es) 
autorizam ser feito em favor do 
sindicato no ato de filiação. O 
desconto em folha é um direito 
previsto no Art. 8º, IV da Consti-
tuição Federal. Naquela oportu-
nidade, a Assessoria Jurídica do 
SINASEFE-IFBA obteve liminar 
favorável no processo (1002738-
06.2019.4.01.3300) para que tal 
previsão da Medida Provisória 
não se aplicasse ao nosso sindi-
cato.

Em mais uma tentativa de ataque 
à autonomia e liberdade sindical, 
o Governo Federal, em indevida 
intervenção na organização sin-
dical e em mais um ato incons-
titucional, possibilita que a(o) 
servidora/servidor ainda filia-
da(o) deixe de contribuir com sua 
entidade a partir de uma simples 
opção no aplicativo do SIGEPE, 
sem que sequer seja necessário 
comunicar o ato à respectiva en-
tidade de classe.

Tal medida é uma afronta ao tex-
to constitucional que, em seu Art. 
8º, I, dispõe:

“Art. 8º É livre a associação pro-
fissional ou sindical, observado o 
seguinte:

I – a lei não poderá exigir auto-
rização do Estado para a funda-
ção de sindicato, ressalvado o 
registro no órgão competente, 
vedadas ao Poder Público a in-
terferência e a intervenção na or-
ganização sindical;” (com grifos)

1. Por mais desapreço que de-
monstre à Carta Magna, o Gover-
no Federal precisa obedecê-la. 
Por esta razão, a Assessoria Ju-
rídica Nacional do SINASEFE vai 
ingressar com as medidas judi-
ciais cabíveis ainda nesta sema-
na para questionar este absurdo.

2. O ato de filiação e desfiliação 
ao sindicato é um direito de qual-
quer servidora/servidor, porém, 
em respeito à autonomia sin-
dical, esta relação deve se dar 
diretamente entre Sindicato e fi-
liada(o). A interferência da União 
é indevida e constitui odiosa 

afronta à autonomia e organiza-
ção sindical, conforma já expla-
nado.

3. Nessa esteira, a empresa Bi-
saweb, responsável por proceder 
o desconto em folha da men-
salidade sindical, comunicou 
ao SINASEFE/IFBA o pedido de 
cancelamento do desconto da 
mensalidade de algumas/alguns 
filiadas(os). O Sindicato infor-
ma que a contribuição sindical 
é uma obrigação da(o) filiada(o) 
prevista no Estatuto e Regimen-
to do SINASEFE e o não cumpri-
mento desta obrigação prejudica 
o exercício pleno dos seus direi-
tos de sindicalizada(o), além de 
tornar a(o) sindicalizada(o) ina-
dimplente frente ao Sindicato.

Vale reforçar que prevalece no 
nosso ordenamento a liberdade 
sindical a partir da qual a(o) ser-

vidora/servidor pode filiar-se 
e desfilar-se do seu órgão de 
classe a qualquer momento 
porém, não é possível deixar 
de pagar as mensalidades in-
dicais sem antes se desfilar 
do sindicato.

Sendo assim, o SINASEFE-I-
FBA entrará em contato com 
estas(es) servidoras(es) para 
confirmar se o cancelamento 
da contribuição é o desejo de 
desfiliação sindical
pois, intencionalmente, o Go-
verno Federal omitiu as conse-
quências de tal cancelamento 
o que, certamente, está indu-
zindo em erro diversas(os) fi-
liadas(os). Caso assim o seja, 
a(o) sindicalizada(o) deve 
proceder com a desfiliação ao 
SINASEFE através dos meios 
específicos.

O sindicato é a entidade legíti-
ma que representa os interesses 
e anseios das(os) trabalhado-
ras(es)) frente ao seu patrão que, 
no neste caso, é o próprio Gover-
no Federal. A quem interessa en-
fraquecer a legítima representa-
ção das(os) servidoras(os) num 
momento de avanço dos ataques 
aos nossos direitos? Somente 
com uma entidade sindical forte, 
as(os) servidoras(es) consegui-
rão enfrentar os desafios que es-
tão colocados e enfrentar um go-
verno que declarou cabalmente 
que a(o) servidora/servidor pú-
blica(o) é seu inimigo. Fortaleça 
sua luta!

Atenciosamente,
MATHEUS DOS SANTOS SANTANA

Coordenador Geral do 
SINASEFE-IFBA
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(Gestor Administrativo do Instituto Steve Biko e Doutorando em Educação pela UFBA).
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#VIDASNEGRASIMPORTAM
FAREMOS PALMARES DE NOVO

Por Alisson Lima – Coor-
denador de Combate à 
Opressão do SINASEFE-I-
FBA

Recentemente, Mãe Baia-
na de Oyá, a líder religiosa 
Adna Santos, denunciou o 
presidente da Fundação 
Palmares, Sérgio Camargo, 
por injúria racial, discrimi-
nação racial e discrimina-
ção religiosa. A líder reli-
giosa foi ofendida sendo 
chamada de “macumbeira” 
e “miserável” justamen-
te pela principal figura do 
desgoverno Bolsonaro que 
deveria proteger e valorizar 
as religiões de matriz afri-
cana, todos os elementos 
que pertencem à cultura 
afrobrasileira e a impor-
tantíssima simbologia de 
Palmares, que dá nome à 
Fundação.
Sérgio Camargo se mostra 
inapropriado para o cargo, 
com discursos irresponsá-
veis, intolerantes e crimi-
nosos sobre a população 
negra brasileira e sua cul-
tura. As ofensas e a cons-
trangedora exposição em 
nível nacional de uma mu-
lher negra e líder religiosa, 
ofende gravemente a honra 
e a dignidade das religiões 
de matrizes africanas e 
de seus adeptos, já que 
trata-se de uma religião 
fundamentada no culto à 
ancestralidade. Portanto, 
assegurar o direito à liber-
dade de culto aos adeptos 

do Candomblé, preservar a sua honra, 
consiste em garantir a continuidade 
da religião a partir do seu legítimo di-
reito ao culto dessa ancestralidade.

O SINASEFE-IFBA compreende com-
bate às opressões como uma tarefa 
fundamental da luta da classe tra-
balhadora, por isso, faremos a defe-
sa intransigente da preservação e do 
respeito ao povo de santo na Bahia ou 
em qualquer outro lugar. Repudiamos 
todos os atos praticados por Sérgio 
Camargo e somos contra qualquer ato 
que incentive a intolerância religiosa 
em nossa sociedade. As religiões de 
Matriz Africana se organizam a partir 

da construção de relações so-
cioafetivas entre várias mães, 
pais e filhos. Essas famílias me-
recem todo o nosso respeito e 
proteção.

** A frase “Faremos Palmares de 
novo” é um fragmento do poema 
“Quilombos”, de José Carlos Li-
meira.

#ForaBolsonaro
#ForaMourão
#ForaSergioCamargo

SUCESSO DE PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL 
REALIZOU NO DIA 23/06

No dia 23/06, foi realizada uma 
Audiência Pública Virtual – na 
plataforma Zoom – que contou 
com um número expressivo de 
participantes com debate qua-
lificado acerca da reunião do 
Conselho Superior do Instituto 
Federal da Bahia (IFBA) nos dias 
25/06 e 26/06.

Prevista no regimento interno do 
CONSUP, a Audiência foi convo-
cada pelo representante do SI-
NASEFE-IFBA no Conselho Supe-
rior e coordenador de Assuntos 
Jurídicos da entidade, Georges 
Rocha, que também teve papel 
significativo na iniciativa.

O objetivo do encontro, que par-
tiu por uma demanda trazida 
pelo Conselho de Representan-
tes Sindicais dos Campi do IFBA, 
em uma reunião realizada no dia 
15 de junho com a Diretoria da 
seção sindical, foi discutir o Tra-
balho Remoto e Ensino a Distân-
cia no âmbito do IFBA em debate 
no CONSUP.

De acordo com o coordenador 
geral do SINASEFE-IFBA, Ma-
theus Santana, precisamos criar 
e fortalecer cada vez mais meca-
nismos democráticos, de escuta,
de participação e mobilização 
da comunidade. “Após essa au-

diência, em que recebemos cerca 
de 90 pessoas, percebemos que 
conseguimos alcançar a comu-
nidade do IFBA de forma mais 
ampla, diferente do que acontece 
com as nossas assembleias que 
são sempre voltadas para nós fi-
liados e filiadas. Neste outro for-
mato contamos com a contribui-
ção de mães e pais de alunas(os),
estudantes, servidoras(es) não 
filiadas(os) na construção da 
luta. Prova dessa reverberação 
positiva é que tivemos novas fi-
liações na última semana após a
Audiência”, relata o coordenador.
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