
Assembleia Geral da seção SINASEFE-IFBA –

Camaçari

15 de outubro de 2018

Pauta:

⦁ Informes

⦁ Análise de conjuntura

⦁ Estratégias de combate ao fascismo

⦁ O que ocorrer

Início às 13h30 no auditório do campus. Houve quorum para realização. 

Campus presentes: Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Valença, 

Jacobina e Salvador.

Deliberações:

⦁ SINASEFE deve acompanhar casos de violência política envolvendo a 

comunidade do IFBA, bem como divulgar o mapeamento desta 

violência que está sendo construído no país, publicando mapa e 

informações em sua fanpage e site;

⦁ O Conselho de Representantes estipulou aumento de apoio financeiro 

aos movimentos sociais antifascista e a Assembleia Geral Estadual 

confirmou. Deverá ainda ofertar apoio jurídico, de rede, comunicação 

e outros ao nosso alcance. 

⦁ Foi criado um Comitê Especial de Combate Anfascista do SINASEFE-

IFBA composto por Ronaldo Naziazeno, Erahsto Felício, Valdencastro 

Villas Boas, Saulo Campos, Rosangela de Barros Castro, Marta 

França, Paula Vielmo, Antonio Copque e Igor Santos.

⦁ A coordenação sindical, bem como o Comitê de Combate Antifascista 
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do SINASEFE-IFBA, devem construir uma jornada de diálogos com os 

sindicatos urbanos no intuito de congregar rede, apoio financeiro, 

jurídico e político na construção de uma grande unidade dos povos e 

movimentos sociais contra o fascismo;

⦁ No dia 17/10 Ronaldo Naziazeno e Igor Gomes participarão de 

reunião na sede do SINASEFE pela manhã com demais sindicatos 

ligados à CSP-CONLUTAS na Bahia para discutir a estratégia de 

união dos sindicatos aos povos em luta;

⦁ O SINASEFE ajudará a construir o grande evento de congregação dos 

povos e lutas a 23 e 24 de novembro no Assentamento Terra Vista em 

Arataca-BA;

⦁ Campanha em defesa da democracia, dos institutos federais e do 

direito de organização a ser realizada no âmbito dos campi do 

instituto;

⦁ reprodução de adesivo para roupa e para carro, bem como outros, 

críticos à candidatura do PSL, bem como em apoio à democracia. 

Obs: não reproduzir material de campanha do PT, nem indicando o 

número para votar;

⦁ na fanpage e site do SINASEFE inserir material de linguagem fácil 

contra as mentiras da campanha do PSL e capazes de dialogar com 

trabalhadores empobrecidos;

⦁ Carta de apoio ao docente de geografia do campus Itapetinga do 

IFBAIANO que tem sofrido críticas, ameaças e exposição pública na 

sua comunidade a partir dos pressupostos não legais e morais do 

projeto escola sem partido. Obs: responsáveis Henrique (Feira) e 

Cledson (Camaçari).
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