BOLETIM INFORMATIVO

SINASEFE IFBAIANO
Itapetinga - Reitoria - Santa Inês - Senhor do Bonfim - Serrinha – Teixeira de Freitas - Uruçuca - Valença
ANO 2017 – Abril – nº01

sindifbaiano@gmail.com

IFBAIANO E GOVERNO TEMER SE UNEM
PARA LESAR SERVIDORES QUE TEM DIREITO AO RSC
Conforme e-mail circular enviado pela DGP e nos termos da portaria conjunta no- 2, de 30 de
novembro de 2012, do MPOG, o IFBAIANO e o governo Temer estão tentando dar um “golpe”
nos professores, relativamente ao RSC dos anos de 2013 e 2014. Embora informe que será
feito, não há garantia do pagamento, e não será dado ao servidor o direito de
questionar o valor a ser pago. Nesse sentido, já tivemos a informação de que nenhum
docente terá direito a quantia superior a r$ 5.000,00, sendo que, no ato de adesão ao
recebimento administrativo, serão obrigados a assinar um termo de renúncia a qualquer
diferença, juros e correção monetária.
Por conta disso, entendemos ser prejudicial a conduta do IFBAIANO, por isso a nossa Seção
Sindical recomenda que os servidores não assinem o termo de adesão ou a renúncia ao
ajuizamento de ações, bem como solicitem da DGP as planilhas contendo os respectivos valores
e declaração quanto à a data do efetivo pagamento, antes de tomar qualquer posição.
Salientamos que o direito ao retroativo do RSC já está pacífico nos tribunais, devendo cada
servidor avaliar individualmente, se é ou não vantajosa a proposta do instituto.

“IF Baiano cria Centro de Referência em Salvador”
“O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) continua no caminho da expansão. Dessa vez, criando o
seu primeiro centro de referência no Estado da Bahia: o Centro de Referência Dois de Julho.
As atividades serão realizadas no pavilhão de aulas Carlos Santana do Colégio Estadual da
Bahia
(Colégio
Central),
localizado
no
bairro
de
Nazaré,
em
Salvador”.
(http://ifbaiano.edu.br/portal/blog/2017/04/03/if-baiano-cria-centro-de-referencia-em-salvador/)
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PERGUNTAMOS:
1. Além da Cúpula do IFBAIANO, alguém mais sabia deste Centro de
Referência do IFBAIANO? E os tais Editais de Remoção para este Centro
de Referência não existirão? Pouco se sabe sobre tudo isso. Expansão sem

transparência, sem audiência pública, sem consulta à comunidade, difere de processo
democrático. Ao nos aproximarmos do processo eleitoral, sigilo nas ações políticas de
gestão, podem ser sinônimo de “moedas-de-troca”.
2. Sobre o campus Valença, precisamos saber o que foi feito do recurso financeiro
destinado à construção do campus?
A Seção Sindical IFBAIANO esteve no Campus Valença e não se deparou com nenhuma
obra. NinguÉm sabe informar o que foi feito da verba federal destinada à edificação. Há
vários boatos a respeito... apenas dizem que possivelmente o dinheiro foi usado pra
construir prédios e equipamentos em outras unidades, sem precisar informar qual delas.
Precisamos de uma informação oficial. Que a reitoria se posicione urgentemente!

PAD – ABERTA A TEMPORADA DE “CAÇA ÀS BRUXAS”
Temos observado que está havendo uma grande banalização
nos usos punitivos dos PADs (Processo Administrativo
Disciplinar), e que este instrumento tem servido de uma
prática política contra os servidores que não tem se “alinhado”
à gestão do IFBAIANO. Os/as ditos/as servidores/as
indesejados/as, tem amargado uma perseguição que não tem
tamanho. Há uma desproporcionalidade entre os fatos apurados e a pena aplicada, optandose sempre pela mais severa, promovendo uma espécie de banalização, tornando isso tudo
muito injusto, diante de uma adequação política a um governo que visa perseguir o
funcionalismo público e enxugar a máquina. Recentemente, dois servidores foram punidos
com excesso de rigor e demitidos. Um dos casos, o SINASEFE conseguiu reverter, porém
mesmo assim, a punição continuou absurda, efetuando cobrança de valores irreais, e
advertindo de modo draconiano. O outro caso, é estarrecedor, onde o reitor faz a demissão,
dissolve o CONSUP, a fim de que dentre outras coisas, não se possa recorrer para tal
colegiado. De modo seletivo, o Reitor manda abrir PADs a seu bel prazer, sentindo-se uma
espécie de “juiz Moro” baiano. Vários processos correm no IFBAIANO, chegando a serem
abertos pela mesma comissão, na mesma semana, quase 20 processos de uma só vez, como
no mês de julho de 2016. Atualmente alguns dirigentes e ex-dirigentes sindicais do
IFBAIANO hoje respondem PADs. Se a “seletividade morista” continuar imperando no
IFBAIANO, futuras demissões injustas e desproporcionais poderão continuar a ocorrer.
Chega de autoritarismo e perseguições políticas!
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RETROATIVOS PROGRESSÃO DOCENTE
(PROGRESSÃO FUNCIONAL DOS DOCENTES – Lei nº 11.784/08)
A Assessoria Jurídica do SINASEFE- SEÇÃO SINDICAL IFBAIANO
vem obtendo decisões judiciais favoráveis quanto à obtenção das
parcelas retroativas das verbas decorrentes do direito à Progressão
Docente. Por isso, estamos dando início à compilação dos documentos dos servidores que
fizeram jus à progressão no âmbito do IFBAIANO, para obtenção do valor das diferenças quanto
à progressão funcional.
Desse modo, solicitamos a todos os servidores integrantes no quadro docente do Instituto que
cumpriram os requisitos para progressão, conforme listagem em anexo:
Os seguintes documentos:







Procuração preenchida e assinada;
Autorização e ficha cadastral preenchida e assinada;
Cópia do Processo Administrativo (Progressão DI – DIII) [Solicitar no RH];
Cópia dos Documentos Pessoais (RG, CPF e comprovante de residência);
Declaração de Pobreza preenchida a próprio punho para obtenção do direito à
gratuidade judiciária;
Ficha de Filiação do SINASEFE – IFBAIANO.

Caso o servidor beneficiado pela progressão for falecido, serão necessários documentos para
habilitar seus herdeiros. São eles:







Do(a) servidor(a) falecido(a): Cópias simples da Carteira de Identidade, CPF e certidão
de óbito;
Do(a) viúvo(a): Cópias simples da Carteira de Identidade, CPF e certidão de
casamento;
Dos Herdeiros: Cópias simples da certidão de casamento (filhos casados) ou certidão
de nascimento (filhos solteiros), Carteira de Identidade e CPF;
Caso haja inventário: Cópia simples da certidão de inventariante ou formal de partilha
Procuração preenchida e assinada de cada um dos herdeiros;
Autorização e ficha cadastral preenchida e assinada de cada um dos herdeiros;

Quem tiver interesse favor encaminhar o pedido para sindifbaiano@gmail.com.
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GREVE GERAL
28/04/2017
O IFBAIANO VAI PARAR
A Seção Sindical IFBAIANO atendendo ao chamado do
SINASEFE Nacional, conclama as suas bases para
a construção da Greve Geral no dia 28 de abril.
Após o avanço da agenda antitrabalhadores do Governo
Temer – com a aceleração das Reformas da Previdência (PEC
287/16), Reforma Trabalhista, e aprovação da Lei da
Terceirização Total, que dentre outros, aponta para o
desmonte sem precedentes do serviço público federal, e de ações que precarizam ainda mais
os Institutos Federais e Universidades Públicas, não nos sobra outra opção – ou lutamos, ou
seremos derrotados covardemente por este governo!
Assim, conclamamos as bases da Seção IFBAIANO para organizarem nos próximos dias as
Assembleias Locais nos campi, a fim de aprovarem Greve Geral do próximo dia 28.

A SEÇÃO SINASEFE IFBAIANO NA CONSTRUÇÃO DA RESISTÊNCIA
CONTRA A AGENDA NEFASTA DO GOVERNO TEMER
A Seção Sindical IFBAIANO atendendo ao chamado do SINASEFE Nacional, conclama
as suas bases para a construção da Greve Geral no dia 28 de abril.
Após o avanço da agenda antitrabalhadores do Governo Temer – com a aceleração
das Reformas da Previdência (PEC 287/16), Reforma Trabalhista, e aprovação da Lei
da Terceirização Total que dentre outros, aponta para o desmonte sem precedentes
do serviço público federal, e de ações que precarizam ainda mais os Institutos
Federais e Universidades, não nos sobra outra opção – ou lutamos, ou seremos
derrotados covardemente por este governo!
Assim, conclamamos as bases da Seção IFBAIANO para organizarem nos próximos
dias as Assembleias Locais nos campi, a fim de aprovarem Greve Geral do próximo
dia 28.

RODADAS DE ASSEMBLEIAS
No dia 12 de abril, a Seção SINASEFE IFBAIANO, esteve presente nas assembleias de
base no campus Uruçuca e Valença respectivamente. Lá reafirmamos o compromisso
da Seção IFBAIANO pela luta e resistência contra as políticas nefastas do Governo atual.
Como pauta geral, abordamos aspectos da conjuntura, os ataques deste governo em
direção ao desmonte do estado e do serviço público federal. Abordamos as Reformas
da Previdência, Trabalhista e do Ensino Médio, bem como, a Lei da Terceirização Total,
e da Escola sem Partido, e inevitavelmente o ataque recente do governo Temer ao
PCCTAE. Ressaltamos a necessidade da adesão dos servidores do IFBAIANO à Greve
Geral do dia 28 de abril.
Quanto à conjuntura local, abordamos a atual política da reitoria do IFBAIANO, que
dentre os temas estão, a nebulosa questão do pagamento dos retroativos do RSC, bem
como o da Progressão, e ressaltamos a ação da Assessoria Jurídica da Seção Sindical
IFBAIANO de ingresso na justiça para garantir tais pagamentos corrigidos. Outras
questões também apresentadas, referem-se às questões como: Acordo de Greve,
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banalização dos PAD’s e demissões de servidores como política de intimidação e
perseguição, Editais de Remoção não cumpridos, e remoções que não atendem os
editais em aberto.
Também destacamos que o 31º CONSINASEFE do SINASEFE será realizado em
Salvador-BA, de 18 a 21 de maio deste ano, tendo como tema "Nenhum direito a
menos: por uma educação libertadora e
emancipadora". O fórum terá caráter estatuinte e
poderá alterar o atual Estatuto do nosso sindicato.
Os assédios morais e as demissões injustas contra
servidores promovidas pelas reitorias do IFBA e do
IF Baiano motivaram a escolha da capital baiana
como sede do fórum.

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO DA SEÇÃO SINASEFE IFBAIANO
A partir de hoje, estamos dando início à
Campanha de Sindicalização nos campi, pois
entendemos que sindicato de luta é sindicato
forte, e que na correlação de forças, poderemos
encampar os anseios da classe trabalhadora.
Nosso projeto de Seção Sindical é de um sindicato
classista, com princípios forjados na democracia operária e que tem como critério de
verdade a prática. Por isso, convidamos você a fazer parte desta Seção Sindical a fim
de ampliar nosso poder de defesa dos direitos, reivindicações, e nossas conquistas mais
necessárias. Que possamos caminhar juntos e de mãos dadas.
Segue a ficha de Sindicalização na última página, e em arquivo anexo. É só Preencher,
e encaminhar para o email da Seção: sindifbaiano@gmail.com.

AGENDA DE LUTAS
ABRIL 2017








Campus Serrinha ……………………….18/ 04
Campus Senhor do Bonfim …………18/04
Campus Santa Inês
………………19/04
Campus Itapetinga
……………. 19/04
Reitoria
…………….. a confirmar
Campus Teixeira de Freitas ………. a confirmar
Greve Geral
………..28/04
MAIO 2017



CONSINASEFE …………………………… 18 a 21

Página5 de 7

Assembleia no Campus Uruçuca em 12/04 – 9hs

Assembleia no Campus Valença em 12/04 – 16hs
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SINASEFE
SEÇÃO SINDICAL DO IFBAIANO
Campi:
Itapetinga - Reitoria - Santa Inês - Senhor do Bonfim
Serrinha - T. de Freitas - Uruçuca - Valença

FICHA DE SINDICALIZAÇÃO
DADOS PESSAIS
NOME:

DATA DE NASCIMENTO:

LOCAL DE NASCIMENTO (CIDADE, ESTADO):

ESTADO CIVIL:

PIS/PASEP:

CPF:

RG:

ÓRGÃO EMISSOR:

ENDEREÇO COMPLETO/CEP:
TELEFONE:

EMAIL:

CÔNJUGE

Nº DE DEPENDENTES:

DADOS FUNCIONAIS
CARGO:
MATRÍCULA SIAPE:

CAMPUS:
DATA DE ADMISSÃO:

SITUAÇÃO:

(

) Ativo

(

) Inativo

AUTORIZAÇÃO
Autorizo que o Instituto Federal Baiano efetive o desconto mensal em folha de pagamento
do valor de um por cento (1%) da minha remuneração bruta, referente à contribuição
sindical mensal em favor da Seção Sindical de IFBAIANO - Campi Itapetinga, Reitoria,
Santa Inês, Senhor do Bonfim, T. de Freitas, Uruçuca, Valença, Gov. Mangabeira,
filiada ao SINASEFE, conforme Art. 60, do Estatuto do SINASEFE e Art. _____do Regimento
Interno desta Seção Sindical.
___________________________________________
Local/Data
________________________________________
Assinatura do Servidor

A Diretoria da Seção Sindical de IFBaiano - Campi Governador Mangabeira - Itapetinga
- Reitoria - Santa Inês - Senhor do Bonfim - T. de Freitas - Uruçuca - Valença está de
acordo com a sindicalização do Servidor________________________________________.
________________________________________
Assinatura do Servidor
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