
NOTA À COMUNIDADE ACADÊMICA DO CAMPUS SERRINHA

O  Instituto  Federal  Baiano  Campus Serrinha,  localizado  no  Território  do  Sisal,  em
consonância às Diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional, tem a finalidade de ofertar
educação profissional e tecnológica, com o objetivo de formar e qualificar cidadãos, estimulando e
apoiando os processos educativos que levem à geração de trabalho e renda, e à emancipação destes
na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional.

Por ser uma instituição pública e comprometida com o desenvolvimento da educação, tem
os seus  pilares  pautados nos  princípios  da legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,
eficiência, democracia, justiça, responsabilidade social, imparcialidade e apartidarismo.

Assim sendo, a direção-geral do Campus Serrinha vem prestar os devidos esclarecimentos
quanto ao ocorrido no dia 08 de outubro de 2020, como forma de evidenciar que a gestão não agiu
de forma truculenta, autoritária, antidemocrática, muito menos cerceou a liberdade de expressão,
manifestação política ou organização sindical, inerente à atividade promovida pelo SINASEFE.

Nesse contexto, torna-se fundamental informar que a gestão do  Campus Serrinha sempre
autorizou as solicitações do SINASEFE para utilização das instalações, com o intuito de realização
de ações e reuniões junto aos servidores, entendendo a importância das lutas sindicais na busca dos
direitos classistas.

Quanto ao episódio ocorrido, a gestão do Campus Serrinha foi informada na manhã do dia
08/10  que  servidores  integrantes  do  SINASEFE  colocaram  uma  faixa  na  cerca  do  campus e
adentraram a Unidade de Ensino, colocando outra faixa no corrimão central do 1º andar do bloco
administrativo. As faixas continham o texto: 
A  REFORMA  ADMINISTRATIVA  NÃO  ACABA  COM  PRIVILÉGIOS,  ACABA  COM  O
SERVIÇO PÚBLICO! 
#ForaBolsonaro
SERVIDORES PÚBLICOS NÃO SÃO PRIVILEGIADOS E NEM PARASITAS!

 

  Faixa colocada na entrada do Campus Faixa colocada no Bloco Administrativo

A direção-geral do Campus foi surpreendida pelo ato realizado pelo SINASEFE, visto que
não houve contato realizado previamente, muito menos solicitação formal para a colocação das
faixas. Assim, procurou informações junto aos demais campi do IF Baiano para verificar se a ação
foi executada nestes. O Campus Senhor do Bonfim informou que foi colocada uma faixa na cerca



de uma propriedade que fica em frente à sua entrada principal, ou seja, fora de sua propriedade. As
outras unidades do Instituto não tiveram nenhum tipo de intervenção.

Conforme dispõe a Lei 8.112/1990, em seus art. 116, inc. III e 117, inc. V, são deveres do
servidor público observar as normas legais  e regulamentares,  ficando a este  proibido promover
manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição.

Entendendo a gestão o seu dever de garantir da ordem institucional, controle e conservação
do patrimônio do Campus Serrinha, promoveu a retirada das faixas colocadas pelo SINASEFE, as
quais não foram solicitadas nem autorizadas e que continham menção de desapreço ao chefe maior
do poder executivo federal, o que se configuraria como insubordinação hierárquica, partidarismo
político e descumprimento da legislação do regime jurídico dos servidores públicos civis da União,
das autarquias e das fundações públicas federais.

É válido e de grande importância informar que a gestão do  Campus Serrinha desempenha
suas  atividades  de  forma  neutra,  isenta  e  com  indiferença  partidária  ou  política,  sempre  se
esmerando em promover e propagar a educação pública, gratuita e de qualidade no Território do
Sisal,  tendo  como  escopo  o  desenvolvimento  social  e  educacional,  além  do  fortalecimento  e
consolidação institucional.

Torna-se preciso clarificar também que a direção-geral do  Campus Serrinha é totalmente
favorável  à  liberdade  de  expressão,  à  democracia,  à  manifestação  plural  de  pensamentos,  à
liberdade individual, à liberdade de organização sindical, desde que cumpridos todos os requisitos
legais.

Serrinha, 03 de novembro de 2020.
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