
SINASEFE-IFBA lança campanha contra o autoritarismo 
durante os festejos da Independência da Bahia
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No último 2 de julho, Dia da Independência da 
Bahia, o SINASEFE-IFBA lançou a campanha  
“Não Esqueceremos”, que tem como objetivo 
combater o autoritarismo da gestão do IFBA, 
comandada atualmente pelo reitor Renato 
Anunciação. Com o lema “#Não Esqueceremos. 
Reitor ataca a democracia e os direitos do(a)s 
servidore(a)s”, o destaque vai para o seu forte 
apelo simbólico, pois, hoje, como em 1823, 
lutamos contra o despotismo da gestão, tanto 
na Reitoria quanto nas direções de campi.

O objetivo da campanha é manter acesa na 
memória da comunidade os atos autoritários 
perpetrados pela Direção do Instituto. Relem-
braremos todas as medidas arbitrárias tomadas 
pelo reitor e o(a)s diretore(a)s de campi, do 
início da gestão (julho de 2014) até os dias 
atuais.

Todos os campi receberam os materiais da campanha (camisas, 
banners e faixas). Semanalmente, serão publicados nas redes 
sociais webcards temáticos. Em alguns campi serão publicados 
outdoors. “A campanha foi bem recebida pela comunidade e 
algumas questões serão ajustadas a partir da opinião do(a)s 
servidore(a)s. A gestão já sentiu o impacto e começa  a tomar medi-
das autoritárias, impedindo a divulgação da campanha na Reitoria 
e em alguns campi. Não aceitaremos essas práticas fascistas e 
tomaremos todas as medidas legais e políticas cabíveis contra a 
censura”, a�rmou Rogério Silva, coordenador de Finanças e de 
Comunicação do SINASEFE-IFBA.

TRAJETÓRIA
A campanha foi lançada em um importante momento da comu-
nidade acadêmica, quando o reitor e diretore(a)s de campi, 
subordinado(a)s e acovardado(a)s, impõem o ponto eletrônico e 
aprovam no CONSUP, a toque de caixa, uma “reforma” curricular 
que reduzirá o Ensino Médio Integrado de quatro para três anos. 
A comunidade vem resistindo e realizando atos de desobediên-
cia civil às medidas autocráticas da Reitoria. 

Em sua segunda etapa, a campanha denunciará o(a)s diretore(a)s 
de campi que se subordinarem, total ou parcialmente, às medi-
das autocráticas de Renato Anunciação. Esperamos que as fortes 

mobilizações dos campi sejam su�cientes para que o(a)s 
gestore(a)s respeitem aquele(a)s que o(a)s elegeram. 

Ainda em agosto, ocorrerão as eleições para representantes das 
categorias (docentes, TAE e discentes) para o CONSUP, CONSEPE, 
CPPD e CPA . Convocamos a comunidade a participar ativamente 
desse processo, derrotando o(a)s candidato(a)s da Reitoria e 
elegendo membros da comunidade comprometidos com a 
democracia e a defesa de um IFBA público e de qualidade. 
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Produto de divulgação do SINASEFE-IFBA - 
Sindicato Nacional dos Servidores
Federais da Educação Básica, Pro�ssional e
Tecnológica

Gestão: Avançar na Luta e na Unidade

Ronaldo Nascimento Naziazeno
Coordenação Geral

Rogério Ferreira Silva Lustosa
Coordenação de Finanças

Rogério Ferreira Silva Lustosa (Interino)
Coordenação de Comunicação

Georges Souto Rocha
Coordenação de Assuntos Jurídicos

Rosa Maria Mota Costa
Coordenação de Aposentadoria e Seguri-
dade Social

Ronaldo Nascimento Naziazeno
Coordenação de Políticas Educacionais

Fabiano Brito dos Santos
Coordenação de Formação Política

Antonio Copque
Coordenação de Atividades Culturais e 
Esportivas

Rosângela de Barros Castro
Coordenação de Combate à Opressão

Georges Souto Rocha
Coordenação de Secretaria

Vicente Duque de Almeida Neto
Coordenação da Regional 01

José Antonio Menezes de Oliveira Dias
Coordenação da Regional 02

Normando Raimundo de Lima Júnior
Coordenação da Regional 03

Ismael Luiz de Matos Ferreira
Coordenação da Regional 04

Conselho Fiscal
Márcia Santana Brito
Ângela de Almeida Marnet
Paulo José dos Santos

Jornalista
Márcia Guimarães - MTE-BA 3403

Produção
Leonardo Barbosa - LBWEB

EXPEDIENTE

IDENTIDADE VISUAL

WEBCARDS
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Reitor ataca a democracia e 
os direitos do(a)s servidore(a)s

OUTDOOR

BANNER E FAIXA

SIGA-NOS E COMPARTILHE: 
@SinasefeIFBA
#NÃOESQUECEREMOS

Reitor ataca a democracia e 
os direitos do(a)s servidore(a)s

www.sinasefeifba.org.br | 71 3243.7414

POR DIREITOS
E DEMOCRACIA, FILIE-SE

NÃO
ESQUECEREMOS

Reitor tenta acabar com o regime de
30 horas para o(a)s TAE

Reitor revoga a Resolução 46 
(carga horária docente)

Reitor desrespeita a comunidade 
e o CONSUP

Reitor não negocia 
com o(a)s servidore(a)s

www.sinasefeifba.org.br | 71 3243.7414

POR DIREITOS
E DEMOCRACIA, FILIE-SE


