
JUAZEIRO EM CELEBRAÇÃO PELA CULTURA NEGRA

ASSESSORIA JURÍDICA DO SINASEFE-IFBA GARANTE MAIS UMA VITÓRIA NA JUSTIÇA

Durante os dias 20, 21 e 22 de novembro, o IFBA 
Juazeiro respirou e transpirou, literalmente, cultura 
africana e afro-brasileira. Realizado com recursos 
do edital Novembro Negro do SINASEFE-IFBA, o I 
Seminário DandaraZumbi movimentou as comunidades 
interna e externa do Instituto com ofi cinas de grafi te, 
turbantes, capoeira, dança afro, instrumentos e cinema, 
além de palestras sobre gênero e raça, liberdade 
religiosa, diásporas e ações afi rmativas. 
“Foram três dias muito produtivos que contaram com 
a participação ativa de estudantes, docentes, TAEs e 
da comunidade externa. Inauguramos uma nova etapa 
em nosso Campus: foi o primeiro evento relacionado 
ao Novembro Negro no IFBA Juazeiro. Isso só foi 

O Jurídico do SINASEFE-IFBA conseguiu mais uma 
vitória na Justiça. Desta vez foi na ação do professor 
e representante sindical do Campus Salvador, Georges 
Rocha. Com o objetivo de obter dados pessoais 
e profi ssionais do IFBA, ele solicitou, em 2015, 
informações sobre tempo de serviço, evolução da 
carreira e situação disciplinar no Instituto. Em 2016, 
requereu a declaração de desempenho de atividade 
como bolsista, de quando era estudante na Escola 
Técnica Federal da Bahia (ETFBA). Como não conseguiu 
esses dados administrativamente, pois o Instituto sequer 
dignou-se a responder-lhe, teve que recorrer à Justiça.
“A nossa Assessoria Jurídica ajuizou um Habeas Data 
(visa assegurar o respeito ao direito de informação) 
em favor do professor Georges Rocha porque um 
requerimento administrativo dirigido ao reitor do IFBA 
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possível graças ao recurso disponibilizado pelo edital 
do SINASEFE-IFBA. Ficamos muito contentes ao 
ver a grande identifi cação do corpo discente com o 
tema, já que grande parte de nossos(as) estudantes é 
negra. Durante o evento, ainda realizamos o primeiro 
concurso de redação do campus, cuja temática foi 
‘racismo: até quando?’. Os(as) três primeiros(as) 
colocados(as) receberam livros relacionados ao tema 
como prêmios”, conta a organizadora do Seminário 
e professora de Língua Portuguesa do IFBA Juazeiro, 
Ivana Freitas. A docente diz que a comunidade já saiu 
do evento pensando em atividades a serem realizadas 
no seminário do ano que vem.

para que lhe fossem dadas informações sobre sua vida 
funcional vinha sendo solenemente ignorado. Com 
isso, ele fi cou impedido de saber aspectos relativos 
à contagem do seu tempo de serviço, pois a resposta 
simplesmente não era dada. A ação foi proposta no ano 
de 2016, tendo sido deferida uma liminar obrigando 
o reitor do IFBA a prestar as informações relativas 
ao professor. Apesar disso, de forma abusiva, houve 
muita resistência no fornecimento destas, constituindo 
uma fl agrante desobediência e desrespeito ao poder 
judiciário. E o pior, mesmo com a imposição judicial, 
ainda foram dadas informações incorretas, ensejando 
retifi cação. Porém, a mão da Justiça foi mais forte e, 
enfi m, a referida autoridade foi compelida a fazê-lo”, 
explica o advogado do SINASEFE-IFBA e professor de 
Direito do Trabalho e Seguridade Social, André Sturaro.
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A cada 23 minutos morre um jovem negro no país. Este 
dado, divulgado pela Organização das Nações Unidas 
(ONU Brasil), foi tema de uma performance artística 
extremamente forte da atriz Andréia Fábia na roda de 
conversa “PRETAS: Partilhando Saberes, Construindo 
Conhecimento”, realizada em 29 de novembro, na 
UFBA de Ondina. Com pedaços de carnes e desenhos 
no chão simulando vidas negras dilaceradas de forma 
abrupta pela violência, a artista trouxe à tona a dor de 
milhares de mães que perdem seus/suas fi lhos(as) para 
o crime e para as execuções feitas pela Polícia.
O evento, promovido por alunos(as) do Programa 
de Pós Graduação em Estudos Interdisciplinares 
sobre Mulheres, Gênero e Feminismo (PPGNEIM), em 
comemoração ao mês da Consciência Negra, contou 
com a participação da psicóloga, mestre em Saúde 
Coletiva e coordenadora de Políticas Educacionais 
do SINASEFE-IFBA, Rosângela Castro. Ela abordou 
a saúde mental das estudantes negras e como as 
inúmeras exigências das universidades têm adoecido e 
difi cultado a vida destas pessoas. 
“O que signifi ca pertencer a uma graduação ou a uma 
pós-graduação? Vemos jovens negras concentradas 
em cursos das áreas de Biologia, Pedagogia, Ciências 
Humanas, o que reproduz as dinâmicas de gênero e 
raciais. Além disso, elas sofrem uma exigência maior 
para cuidar dos(as) fi lhos(as) e companheiros(as), são 
desaconselhadas a tentar vagas concorridas, a todo 
momento são estigmatizadas e expostas a dinâmicas 

O SINASEFE-IFBA participou do IX Encontro Nacional 
de Fóruns Permanentes da Sociedade Civil pelos 
Direitos da Pessoa Idosa, realizado em Salvador entre 
os dias 17 e 19 de novembro. O evento, que contou com 

de assédio e de abusos, poucas conseguem fazer 
intercâmbio no exterior durante a pós-graduação 
e ainda encontram difi culdades de converter esses 
títulos em ganhos no mercado de trabalho. As mulheres 
negras no campo acadêmico ainda enfrentam 
exigências numerosas, pesadas e, por vezes, absurdas 
por parte dos(as) professores(as) e órgãos de pesquisa 
e precisam trabalhar em um ritmo alucinante para dar 
conta de tudo, o que acaba afetando a nossa saúde 
mental, gerando adoecimento, uso de psicotrópicos e 
suicídio”, alerta a psicóloga.

participantes de diversos estados brasileiros, teve como 
tema “Pessoas idosas na luta pela Previdência Social 
Pública e pela garantia dos direitos”.
Para a coordenadora de Aposentadoria e Seguridade 
Social do SINASEFE-IFBA e delegada do evento, Rosa 
Mota, o encontro serviu para trocar experiências com 
fóruns de outros estados, para mostrar a importância 
de ocupar as ruas em defesa de direitos e dar mais 
força para a resistência aos ataques que estão vindo do 
governo, do capitalismo e do empresariado brasileiro. 
Da Seção IFBA também participaram as aposentadas 
Carmelita Osório e Vilma Urpia.  


