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RELATO DA AUDIÊNCIA SINDICAL COM A REITORIA DO IF
BAIANO
Na última quarta-feira (29/10), nas dependências da Reitoria do IF Baiano, os
servidores, atendendo à convocação das Seções Sindicais do SINASEFE, e estudantes
do Campus Santa Inês, participaram da audiência com o Reitor Geovane Barbosa para
tratar dos temas flexibilização da carga horária dos Técnico-Administrativos em
Educação (TAE), e implantação do ponto-eletrônico. Por força da mobilização, os
trabalhadores conseguiram que a Reitoria se comprometesse em não implantar o ponto
eletrônico e respeitar a autonomia da Comissão formada para realizar os levantamentos
e estudos acerca dos turnos contínuos com redução de jornada.
Para que as ameaças da Reitoria contra os trabalhadores e contra o processo
democrático fosse revertida, além da participação dos servidores de vários campi e
reitoria, o movimento também contou com a presença do SINASEFE NACIONAL, que
esteve representado pelo Coordenador Geral Alexandre Fleming e, também, pelo exdirigente do Sindicato William Carvalho.
Durante as discussões, os trabalhadores pautaram diversos argumentos que demonstram
a necessidade dos turnos contínuos para a ampliação na oferta e qualidade dos serviços
prestados à comunidade interna e externa da Instituição, prezando pelos princípios da
eficiência e eficácia dos serviços prestados ao público. Além disso, firmaram a posição
contrária ao ponto eletrônico, enfatizando que sua implantação representaria uma
medida impositiva e que não pactua com a missão, os objetivos e as finalidades do IF
Baiano.
Nesse sentido, os trabalhadores organizados em torno do não retrocesso no IF Baiano
bravamente conseguiram avançar e a reitoria recuou. Em torno desta pauta, para além
da audiência com o Reitor, vários campi organizaram movimentos internos que
culminaram com esse fortalecimento, como as atividades organizadas no campus Catu,
Santa Inês, Governador Mangabeira e Uruçuca, com paralisações, assembleias de
trabalhadores, aprovações de cartas-abertas, e debates profícuos em torno dos temas em
disputa pela Reitoria e trabalhadores unificados.
Após a audiência com o reitor, houve uma reunião ampliada com os trabalhadores e
estudantes na reitoria, onde deliberaram pelo fortalecimento da Comissão 30 horas que
realizará os estudos sobre turnos contínuos, na perspectiva de consolidar e universalizar
esta conquista, e, também, pela construção da unidade sindical do IF Baiano, debates
sobre carreira única, previdência e formação política.
Unificados avançaremos muito mais na construção de um IF Baiano mais transparente,
democrático e humano.
A luta não para por aqui!
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