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Neste mês de outu-
bro, mas precisamen-
te no dia 18, faz qua-
tro (4) meses que a 
Diretoria Executiva e 
o Conselho Fiscal do 
SINASEFE-IFBA - Biê-
nio 2019/2021 tomou 
posse durante uma 
Assembleia Geral Ex-
traordinária, realizada 
na sede do sindicato. 

As pastas da atual 
gestão foram divi-
didas entre as duas 
chapas concorrentes, 
respeitando o critério 
de proporcionalidade 
dos cargos e paridade 
de gênero, conforme 
aprovado no Congres-
so Regimental da se-
ção IFBA, à semelhan-
ça da Direção Nacional 

com a coordenação geral, orga-
nização de atividades regionais 
de formação política, a constru-
ção de eventos e atos públicos; 
campanha permanente de filia-
ção, revisão ortográfica e sintá-
tica do regimento; demandas da 
comunicação; o papel e atuação 
do Conselho de Representantes. 

A NOVA DIRETORIA DO SINASEFE-IFBA

Além disso, também foi 
discutido pontos que 
dizem respeito ao fun-
cionamento cotidiano 
da seção sindical. 

Assim como as reu-
niões da coordenação, 
as Assembleias Ge-
rais foram fundamen-
tais para a construção 
da luta e a atuação 
neste quadrimestre. 
Nessas quatro (4) as-
sembleias, realizadas 
no Campus Salvador e 
Reitoria - e que serão 
expandidas ao interior 
da Bahia -, foram deli-
beradas ações a cerca 
do CONSUP, CONSE-
PE, CPPD, CIS, RSC e 
CPA; eleição de dele-
gadas(os) para 160ª e 
161ª Plenária Nacional 
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do SINASEFE; Mobilização pela 
Nomeação da Reitora Eleita e 
dos (as) Diretores (as) – Gerais 
eleitos (as); Construção do Ato 
do dia 13 de Agosto – Tsunami 
da Educação; Congresso da CSP 
Conlutas; Encontro de Mulheres 
do SINASEFE; e a Greve de 48h.

do SINASEFE.

Durante este período, foram rea-
lizadas cinco (5) reuniões de Di-
retoria, que contou com a  pre-
sença da esmagadora maioria 
das(os) coordenadoras(es). Nes-
ses encontros foram debatidos 
planos de trabalho das pastas, 
ações conjuntas e coordenadas 
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Como reza nossa bela tradição, 
estivemos presentes em umas 
das celebrações mais simbólicas 
da resistência e da luta do povo 
baiano: o 2 de julho!

Esta data, que marca o Dia da 
Independência da Bahia, repre-
senta também as batalhas tra-
vadas na cidade de Cachoeira, 
no recôncavo baiano, em prol da 

Seguindo a tradição dos festejos 
juninos, com muita alegria realiza-
mos o São João em todos os campi 
do Instituto e Colégio Militar. 

atos publicos e eventos

Independência do Brasil 
e o fim do domínio portu-
guês.

Convidamos nossas(os) 
filiadas(os) para a cami-
nhada que saiu do Largo 
da Soledade até o famo-
so Bar do Ulisses, loca-
lizado no Santo Antônio 
Além do Carmo, onde 
aconteceu a nossa con-
fraternização com um 
delicioso almoço.

Através das(os) representantes 
sindicais promovemos um anarriê 
com muito milho, amendoim, bolo, 
licor e forró. 

fotos: Weslei Gomes

fotos: Weslei Gomes

fotos: Weslei Gomes



3

Durante a Assembleia Geral Es-
tadual, realizada no dia 8/08, no 
Campus Salvador, a categoria 
aprovou que a adesão da nossa 
seção sindical à Greve Nacional 

de Educação do dia 13 de agos-
to. Ao lado de filiadas(os) e es-
tudantes, o SINASEFE-IFBA foi 
responsável pela construção de 

SALVADOR

FEIRA DE SANTANA Irece Porto Seguro

um belo ato na Greve Nacional da 
Educação, nas cidades de Salva-
dor, Feira de Santana, Irecê, Porto 
Seguro e Barreiras.

fotos: Weslei Gomes

fotos: arquivo pessoal fotos: Juliano Lopes fotos: arquivo pessoal
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No dia 23/07 o SINASEFE-IFBA 
lançou uma campanha solidária 
em prol das vítimas da barragem 
Quati, no povoado de Pedro Ale-
xandre – BA, pedindo doações de 
alimentos não perecíveis, água e 
materiais de limpeza e higiene.

O SINASEFE-IFBA 
esteve presente 
durante os dias 
12, 13 e 14 de ju-
lho nas de ativida-
des da 160ª Ple-
nária NACIONAL 
do SINASEFE em 
Brasília-DF. No 
dia 12, a 160ª Ple-
na teve início com 
um grande ato na 
Esplanada dos 
Ministérios contra 

e campi e toda ameaça que 
representa o Governo Bol-
sonaro e o atual parlamento 
brasileiro: antipovo, ultracon-
servador e inimigo da classe 
trabalhadora.

No dia 30/07, a diretoria do 
SINASEFE-IFBA junto com 
as(os) aposentadas(os) esti-
veram presentes na IX Encon-
tro Estadual de Participantes 
do Fórum Permanente em De-
fesa dos Direitos da Pessoa 
Idosa-BA, no Sindicato dos 
Bancários.

A programação do evento pro-
moveu discussões sobre os 
ataques do Governo Bolso-
naro, andamento da votação 
pela reforma da Previdência 
e sobre os desdobramentos 
da internação compulsória de 
idosas(os) no Brasil. 

O SINASEFE-IFBA também este-
ve presente no Grito dos Excluí-
dos, evento que faz contraponto 
ao Grito da Independência, cele-
brado em 7 de setembro. Neste 
ato, coordenadoras(es) estive-
ram nas ruas de Salvador dei-
xando o seu recado contra toda e 
qualquer forma de opressão.  

arte: Thais Mota

foto: arquivo pessoal

os ataques da Contrarreforma da 
Previdência – que estava sendo 
votada naquele exato momento 
no Congresso Nacional – cortes 
do orçamento das IFE’s (Institui-
ções Federais de Ensino), bem 
como o fechamento de unidades 

fotos: Weslei Gomes

fotos: Aroldo Félix
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O SINASEFE-IFBA, em parceria 
com o PROFEPT – Programa de 
Pós-graduação em Educação 
Profissional e Tecnológica e a 
EPCT – Especialização em Edu-
cação Profissional, Científica e 
Tecnológica do Instituto Federal 
da Bahia, realizou entre os dias 
12 e 14 de setembro o evento 
“TIRE A MÃO DO NOSSO IF: diá-
logos sobre a Educação Profis-
sional e Tecnológica”, no Cam-
pus Salvador do IFBA.

A iniciativa, que foi aberta ao 
público interno e externo, pro-
porcionou reflexões e ações de 
enfrentamento ao governo Bol-
sonaro que elegeu a educação 
pública federal como o seu inimi-
go número um é tem apresenta-
do projetos e programas que tem 
em seu bojo o desmonte dos Ins-
titutos Federais e Universidade 
públicas. 

Além disso, discutiu também o 
FUTURE-SE, que é uma tentati-
va de transformar em lei a lógica 
privatista na educação, na qual 
há a privatização de benefícios e 

O SINASEFE-IFBA também mar-
cou presença na cerimônia em 
homenagem a nossa conselhei-
ra fiscal e diretora do SINASEFE 
Nacional, Rosa Mota.

A solenidade, organizada pelo 
Projeto Memória, que conta com 
o apoio do nosso sindicato e do 
Fórum Permanente em Defesa 
dos Direitos da Pessoa Idosa 
aconteceu no dia 27/09, às 9h, na 
Câmara Municipal de Vereadores 

de Salvador.
Foi emocio-
nante e mais 
do que me-
recida a ho-
menagem a 
nossa com-
p a n h e i r a 
Rosa Mota, 
que em sua 
h i s t ó r i a 
na luta em 
defesa da 
classe tra-

balhadora foi uma das responsá-
veis pela fundação desta seção 
sindical e da Casa do Aposenta-
do (ASAPREV-BA). Nesses quase 
30 anos de SINASEFE-IFBA, foi a 
primeira mulher, negra e técnica
-administrativa a ocupar a coor-
denação geral, já esteve a frente 
como coordenadora de forma-
ção política e em cinco gestões 
assumiu a pasta de aposenta-
doria e seguridade social, sendo 
que por duas vezes pela Direção 
Nacional. Atualmente, integra 
o Conselho Fiscal desta seção 
sindical, a suplência na DN e é a 
nossa representante no Fórum 
Permanente da pessoa idosa. 

a socialização dos riscos; a mas-
siva precarização do trabalho de 
docentes e técnica(o)-adminis-
trativas(os), 
c o l o c a n d o 
em risco de 
morte as 
c a r r e i r a s 
EBTT e PCC-
TAE e toda 
história de 
sucesso das 
Instituições 
Federais que 
vêm ofere-
cendo uma 

educação pública, gratuita e de 
qualidade para milhares de bra-
sileiras(os) por décadas.

fotos: Weslei Gomes

fotos: Weslei Gomes
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No dia 27/09, o 
SINASEFE-IFBA 
também proto-
colou um ofício 
para a Reitoria do 
Instituto Fede-
ral da Bahia que 
informava sobre 
nossa adesão à 
Greve Nacional 
da Educação, em 
Defesa da Educa-
ção Pública, Gra-
tuita e de Quali-

No dia 12 de julho, lançamos 
um edital para contratação 
de um estagiário para o setor 
jurídico do SINASEFE-IFBA, 
com o intuito de criar um fluxo 
mais dinâmico para o traba-
lhos das(os) advogadas(os) e 
atualizar o banco de dados. A 
seleção aconteceu durante o 
mês de setembro. 

Com o objetivo de melhorar 
a estrutura e qualidade do 
trabalho sindical, foram fei-
tos alguns investimentos em 
equipamentos como gravador 
digital para registro das reu-
niões, assembleias, comitês 
e outras atividades; reestru-
turação da sala de espera que 

INVESTIMENTOS
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antes era utilizada apenas 
como passagem e agora 
tem um lugar confortável 
para as(os) filiadas(os) 
com televisão exibindo 
vídeos institucionais da 
seção IFBA, dois sofás e 
uma bancada com água e 
café; após inúmeras tra-
tativas com a operadora 
TIM foi realizada a reno-
vação do contrato das 
linhas telefônicas institu-
cionais, sem multas e com 
ampliação das 13 para 23 
números funcionais.

SALVADOR

da Diretoria, filiadas(os), funcio-
nárias(os) e estudantes. A saída 
aconteceu por volta das 8 horas, 
da Reitoria do IFBA e ocupamos 
as ruas do Campo Grande junto 
com outros manifestantes. Em 

dade ou Greve das 48 horas, que 
aconteceu nos dias 2 e 3 de ou-
tubro de 2019.

A manifestação, que aconteceu 
no dia 3, contou com a presença 

Paulo Afonso foi realizado um 
café da manhã e um debate sobre 
a conjuntura política. Já em Bar-
reiras a roda de conversa contou 
também com uma presença ex-
pressiva das(os) estudantes.

Paulo Afonso BArreiras

fotos: Hellen Rodrigues fotos: Júnia Alcântara
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Desde a gestão ante-
rior, o setor jurídico do 
SINASEFE-IFBA vinha 
tentando, por meio de 
ofícios, agendar um en-
contro com a Comissão 
Permanente de Pessoal 
Docente (CPPD) que só 
foi realizada no mês pas-
sado, no dia 7 de agosto. 

Estiveram presentes re-
presentando o SINASEFE
-IFBA o coordenador ge-
ral, Matheus Santana, de 
assuntos jurídicos, Geor-
ges Rocha e a advoga-
da Carolina Heim. Tam-
bém participaram as(os) 
membras(os) da Comis-
são Permanente, o presi-
dente da CPPD Ronaldo 
Bruno, as(os) professoras(es) 
Catarina, Emiliana e Alexandre 
Boleira e as(os) técnica-adminis-
trativas(os) da Comissão Teresa 
Bahia e Raimundo Fraga e repre-
sentando a Comissão de Docen-
tes interessadas(os) nos proces-
sos em tramitação na CPPD, os 
professores Bruno dos Santos 
Silva e Danilo Santos Souza.

O objetivo desta reunião, so-
licitada pelas(os) filiadas(os) 
para que o sindicato mediasse 
esse diálogo com a Comissão, 
foi para entender o atual cená-
rio da CPPD no que concerne: a 
sua composição, as condições 
físicas e operacionais de seu 
funcionamento, os membros do 
seu pessoal técnico, a frequên-
cia de reuniões, os critérios uti-
lizados para o estabelecimentos 
da ordem dos processos para 
julgamento e andamento, e tudo 
mais que pudesse, com a inter-
mediação desta seção sindical, 
fazer fluir com maior celeridade 
à tramitação dos processos de 
progressão, Reconhecimento de 
Saberes e Competências (RSC), 
afastamentos, promoções para 

classe titular docente, acelera-
ção de carreira, mudança de re-
gime de trabalho, retribuição de 
titulação, e revisões de proces-
sos de várias naturezas e outras 
atividades. 

AS ELEIcoES DA CPPD

De acordo com o coordenador de 
assuntos jurídicos do SINASEFE
-IFBA, Georges Rocha, durante a 
reunião o mesmo manifestou ex-
pressamente o conhecimento e a 
compreensão acerca das dificul-
dades que as Comissões de Pes-
soal Docente (CPPDs) e das téc-
nica(o)-administrativas(os) (CIS) 
vêm passando no IFBA, visão ad-
quirida por ter integrado o CON-
SUP, as comissões que trouxe-
ram para as normas internas do 
IFBA as legislações sobre Classe 
Titular, RSC e outras atividades 
relacionadas ao funcionamen-
to desta CPPD e da CIS. “O IFBA 
deveria ter realizado uma eleição 
no ano passado para alterar a 
composição da atual CPPD, pe-
ríodo em que também aconteceu 
a eleição para reitoria e CONSUP. 
Além disso, essa Comissão pro-

visória está se decompondo e 
tem atuado sem o número legal 
de membros”, frisa o docente. 

Segundo a professora de histó-
ria do Campus Feira de Santa-
na e representante docente do 
CONSUP, Daniele dos Santos, en-
quanto representante, ainda nas 
primeiras reuniões deste ano, 
solicitou que entrasse na pauta 
da reunião o processo eleitoral 
da Comissão Permanente, con-
siderando que desde setembro 
de 2018 havia expirado o man-
dato dos membros eleitos e que 
os novos foram conduzidos pelo 
reitor ou nomeados diretamen-
te. “A apreciação dessa pauta foi 
feita e deliberamos pela forma-
ção de uma comissão para dar 
início ao processo eleitoral da 
CPPD. Essa com três conselhei-
ras(os), em que participei como 
representante ao lado Matheus 
Santana, representando os TAEs 
e Yasmin Matos como discente”, 
explica Daniele. 

Em abril deste ano, a comis-
são formada por membros do 
CONSUP que dariam início ao 

INforme

SINASEFE-IFBA LUTA CONTRA O CAOS NA CPPD DO IFBA!
fotos: arquivo pessoal
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processo eleitoral da CPPD foi 
surpreendida com a portaria lan-
çada pelo gabinete da reitoria 
que nomeou seis (6) servido-
ras(es) para tratarem do proces-
so de eleitoral em até 60 dias. Em 
junho este prazo foi renovado por 
mais 60 dias e até o momento a 
comunidade não foi informada 
sobre quando o pleito será defla-
grado. 

“Vale salientar que consultamos 
a procuradoria jurídica do IFBA, a 
PROJU, e fomos sinalizados que, 
de acordo com os regimentos do 
CONSUP e da CPPD, o Conselho 
Superior do IFBA não pode ser o 
órgão responsável por adminis-
trar, gerir e organizar o pleito de 
escolhas dos novos membros da 
Comissão Permanente”, pontua a 
professora. 

De acordo com o coordenador 
geral do SINASEFE-IFBA e repre-
sentante técnico-administrativo 

no CONSUP, Matheus Santana, é 
uma tradição que processo elei-
toral da CPPD, CONSEPE e do 
próprio CONSUP sejam deflagra-
dos pelo mesmo ato: “Em nos-
so regimento essa prerrogativa 
é concedida ao reitor, mas até o 
momento as eleições acontece-
ram conjuntamente via CONSUP. 
Inclusive, a penúltima eleição 
para o Conselho realizada junto 
com o CONSEPE, CPA e CPPD”, 
pontua Matheus. 

APoS A REUNIaO DO SINASEFE-IFBA 

COM A COMISSaO PERMANENTE

De acordo com o coordenador da 
regional Sul e extremo sul, Pau-
lo Malta, depois da reunião rea-
lizada entre o SINASEFE-IFBA, 
as(os) membras(os) da Comis-
são Permanente e a Comissão 
de Docentes interessadas(os) 
nos processos em tramitação 
na CPPD, o Presidente da Co-

missão Permanente Ronaldo 
Bruno renunciou ao cargo, o que 
traz ainda mais incertezas sobre 
a comissão: “Além disso, surgiu 
um fato novo depois desta reu-
nião promovida pelo sindicato 
que é uma tentativa de Renato da 
Anunciação que propôs remontar 
essa comissão, que não será sa-
tisfatório e fora da legalidade se 
pensarmos que tem um ano que 
a eleição não foi sequer deflagra-
da”, conclui Malta. 

Com o intuito tanto de prestar 
contas à base sobre as ações que 
vem sendo desenvolvidas quanto 
de discutir novas ações de en-
frentamento a mais uma arbitra-
riedade vinda do ilegítimo reitor 
pro tempore, Renato da Anuncia-
ção Filho, o SINASEFE-IFBA rea-
lizou no dia 25/09, na Reitoria do 
Instituto Federal da Bahia uma 
Assembleia Geral Estadual que 
discutiu, entre outras coisas, o 
atual cenário da Comissão Perma-
nente de Pessoal Docente (CPPD). 

A nova gestão encontrou as fi -
nanças do sindicato com sal-
do negativo (virtual), em torno 
de R$ 25 mil. Para garantir as 
condições ideais para fazer a 
luta do dia-a-dia e fazer frente 
às outras demandas, foi cria-
do e implementado um Pla-
no de Recuperação Financeira. 

Nesses pouco mais de 90 dias 
do Biênio 2019/2021 foi recom-
posta a reserva de R$ 80 mil para 
o pagamento da Amil e ainda 

R$ 50 mil para 
um fundo de 
emergência que 
chamamos de 
Reserva Téc-
nica, somando 
um saldo posi-
tivo de R$ 131 
mil reais. Todos 
os balancetes 
atualizados es-
tão disponíveis 
em nosso site.

Financas

Coordenador Geral: 
Matheus Santana
Coordenador de Comunicação: 
Saulo Daniel Campos
Texto: 
Weslei Gomes
Diagramação: 
Thais Mota
Foto: 
Weslei Gomes, Saulo Daniel Campos.

(71) 3243-7414
(71) 97400-8107

sinasefeba@uol.com.br

sinasefeba@uol.com.br

sinasefeba@uol.com.brSindicato Nacional dos Servi-
dores Federais da Educação 
Básica, Profi ssional e Tecnoló-

gica | SINASEFE-IFBA

Rua Aristides Áttico, 56,
Barbalho - Salvador/Bahia 

CEP 40.301-220

www.sinasefeifba.org.br/
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Nota de repudio sobre a fake news de rombo 

nas financas do sindicato

A Diretoria Executiva do SINASEFE
-IFBA vem, por meio desta nota de 
repúdio, elucidar e demonstrar a 
sua profunda indignação diante 
das recentes acusações à res-
peito da idoneidade desta seção 
sindical no que se refere à admi-
nistração de recursos financeiros. 
Vale a pena salientar que este sin-
dicato, em seus 29 anos de luta, 
sempre prezou pela transparência 
e honestidade com suas/seus fi-
liadas e filiados e jamais se furtou 
ao enfrentamento de seus adver-
sários. Em virtude dessa história 
aguerrida, a Diretoria Executiva 
do SINASEFE-IFBA nesta gestão 
2019/2021 faz questão de com-
partilhar com a sua base o ocor-
rido e todas as medidas cabíveis 
que estão em andamento.

No dia 5/09 (quinta-feira), as(os) 
coordenadoras(es) tiveram aces-
so a uma montagem gráfica des-
respeitosa, divulgada em grupos 
do Whatsapp e pelo Facebook, 
que se apropriou da identidade 
visual do importante seminário, 
realizado entre os dias 12 e 14 
de setembro, intitulado de TIRE 
A MÃO DO NOSSO IF: Diálogos 
sobre a Educação Profissional e 
Tecnológica, que tratou sobre a 
política de desmonte e cortes do 
Governo Federal.

No webcard criminoso, além 
de constar a acusação de que 
a Gestão Resistência e Luta 
(2017/2019) teria roubado R$ 100 
mil do sindicato, consta também, 
sem autorização, a marca do 
SINASEFE-IFBA (protegida pela 
propriedade intelectual). Consi-
derando este panorama, recen-
temente o Congresso derrubou 
vetos a Lei 13. 834 de 2019, san-
cionada pelo Presidente da Repú-
blica, que torna mais grave ain-
da os crimes e as punições para 
quem semeia mentiras, calúnias, 
boatos e as fake news na internet 
ou quaisquer meios sob cunho 
eleitoral, informamos à base que 
no dia 11/09 o coordenador geral, 

Matheus Santana, o coordenador 
de assuntos jurídicos, Georges 
Rocha, o coordenador da Regio-
nal Metropolitana, Recôncavo e 
Sertão, Alex Ivo e a coordenadora 
de atividades culturais e espor-
tivas, Teresa Bahia, junto com a 
advogada do SINASEFE-IFBA, Ca-
rolina Heim, foram à Delegacia de 
Polícia buscar informações sobre 
o processamento de investigação 
de crimes virtuais. 

Na ocasião, o coordenador geral 
também foi orientado como deve 
proceder às ofensas e acusações 
de roubo às finanças do SINASEFE
-IFBA expressas pelo conselheiro 
fiscal do sindicato, Edson Nasci-
mento, durante a Assembleia Ge-
ral Extraordinária, realizada no dia 
10/09, na Sala de Convivência do 
Campus Salvador. 

Diante das situações desres-
peitosas e afrontosas à honra e 
à lisura do Sindicato, dos seus 
diretores e todos que compõe 
a base, o SINASEFE-IFBA vem 
informar que está tomando as 
medidas judiciais cabíveis, inclu-
sive registrando notícia-crime na 
Delegacia - com solicitação para 
que seja encaminhada ao núcleo 
especializado de Crimes Ciberné-
ticos - para que sejam apurados 
os eventuais crimes digitais, cri-
mes contra a honra do sindicato 
e seus diretores, crimes contra 
propriedade intelectual, crimes de 
falsidade documental e denun-
ciação caluniosa.

Reiteramos que a nossa seção 
sindical sempre prezou e conti-
nuará atenta e transparente com 
os recursos arrecadados das(os) 
nossas(os) filiadas(os).  Temos 
cumprido com nossas despesas 
fixas, pagamento de funcionários, 
manutenção da estrutura, entre 
outros custos. Além disso, temos 
empregado recursos nas muitas 
frentes de luta que o SINASEFE 
compõe, que vão desde a reali-
zação de eventos, atividades e 

assembleias (dados que podem 
ser constatados, assim como os 
nossos balancetes, em uma rápi-
da visita ao site, página do Face-
book e Instagram). Não podemos 
perder de vista que em muitos 
momentos somos responsáveis 
pelo financiamento de ações que 
deveriam ser de responsabilida-
de do Instituto Federal da Bahia, 
como reuniões da CIS, ajuda a di-
versos conselheiros e conselhei-
ras do CONSUP em seus deslo-
camentos às reuniões - isso tudo 
em um estado com as enormes 
dimensões da Bahia. Tratando 
sobre esse ponto, vale a pena 
destacar também que a nossa ar-
recadação é ínfima se comparada 
ao orçamento do Instituto, já que 
não representa nem 0,1%. 

Concluímos esta nota frisando 
que a nossa Direção Executiva é 
aberta a toda e qualquer crítica, 
debate, ao diálogo franco e às 
opiniões, especialmente as opi-
niões divergentes. Porém não te-
mos compromisso com ilegalida-
de, crimes e acusações levianas. 
Sempre nos colocamos/coloca-
remos à disposição da base para 
dialogar sobre o SINASEFE-IFBA 
e sua importância, mas nunca 
de forma imprudente. Na mesma 
esteira, não tememos quem nos 
ataca e desejamos profundamen-
te que tais pessoas divulguem 
quando e onde será o suposto de-
bate marcado. Queremos estar lá, 
sem nenhuma objeção.

Pontuamos com veemência que 
abominamos essa onda de fake 
news que tem ganhado força 
nos ambientes virtuais e temos 
discernimento que esse modus 
operandi sempre é utilizado por 
adversários, sob o pretenso man-
to do anonimato, para atacar a 
honra, difamar e imputar graves 
ofensas a pessoas ou grupos.

Seguiremos resistindo
e lutando! 
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