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No dia 14/10, a Diretoria do 
SINASEFE-IFBA realizou, ao 
lado de filiadas(os) e estu-
dantes, um ato para discu-
tir a democracia interna do 
Instituto Federal da Bahia e 
a possível adesão aos pro-
gramas Future-se e Novos 
Caminhos.

A manifestação agregou um 
número muito significativo 
de apoiadoras(es) que de-
saprovam a permanência do 
ilegítimo reitor pro tempore 
Renato da Anunciação Filho, 
que se reuniu com políticos 
e gestoras(es) públicos para 
encaminhar o seu novo pa-

cote de maldades seguindo o 
modus operandi bolsonarista. 
Vale a pena salientar que o ilegí-
timo procrastinou o máximo que 
pode todo o processo eleitoral e 
que, mesmo tendo ficado em últi-
mo lugar na eleição, realizada em 
dezembro do ano passado, ainda 
ocupa o cargo de Reitor sem ne-
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nhuma legitimidade ou apoio da 
comunidade do IFBA.

A comunidade do Instituto Fe-
deral da Bahia clama pela no-
meação e posse da reitora eleita 
Luzia Mota e pela nomeação e 
posse da cada um dos diretores e 
diretoras eleitas em cada campi. 

LuziaNaReitoria
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A tirania e o autoritarismo dentro 
da instituição precisam dar pas-
sagem para um tempo mais jus-
to, humano e democrático.
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A Diretoria do SINASEFE-IFBA, 
representada pelo coordenador 
de geral, Matheus Santana, e a 
coordenadora de assuntos de 
pessoal docente, Marlene So-
corro, juntamente com a advo-
gada da seção sindical, Carolina 
Heim, se reuniu na Reitoria, no 
dia 23 de outubro, com as(os) 
membras(os) provisórias(os) da 
Comissão Permanente Pessoal 
Docente (CPPD) do IFBA. 

O objetivo desta reunião, con-
vocada pelo professor Roberto 
Melo, que assume provisoria-
mente a presidência da CPPD, foi 
para informar a nova dinâmica 
das sessões, levantamento dos 
processos submetidos e avalia-
dos e os novos procedimentos que 
foram adotados pela comissão.  

Na ocasião também foi apresen-
tada pela comissão uma planilha 
on-line - em que todas(os) as(os) 
membras(os) podem atualizá-la 
simultaneamente - na qual cons-
tam onde todos os processos em 
trâmite na CPPD, a respectiva fo-
ram separados por modalidade 
de processo, a ordem de chegada 
apontando e a situação atualiza-
da individual de cada processo.
 
De acordo com a coordenadora 
de assuntos de pessoal docen-
te, Marlene Socorro, nesta reu-
nião também foi informado que 
em, aproximadamente, um mês 
de trabalho a nova comissão 

SINASEFE-IFBA participa de mais uma reuniao com a CPPD

encaminhou cerca 220 proces-
sos para folha de pagamento. 
“O presidente também informou 
que a comissão tem realizado 
ao menos uma reunião semanal 
presencial e algumas também 
reuniões semanais remotas (vir-
tual), o que auxilia na agilidade 
dos processos. Além disso, co-
municaram que estão recebendo 
o apoio institucional necessário 
e que será convocada uma re-
união com o gabinete do reitor 
para tratar sobre os casos com 
maiores pendências”, explica a 
professora. 

Segundo o coordenador geral, 
Matheus Santana, foi sugerido 
pelo sindicato que fosse feita 
uma orientação para os avalia-
dores dos processos de RSC na 
carta convite, para que os mes-
mos antes de julgar um proces-

so como inapto, buscasse inter-
locução com a(o) solicitante via 
CPPD para possíveis correções, 
levando em consideração que 
podem ocorrer falhas na sua 
execução e que as mesmas po-
dem ser corrigidas sem causar 
prejuízo a/ao docente. Em tem-
po, as(os) representantes do 
SINASEFE se prontificaram para 
participar da reunião com a ges-
tão. “A assessora jurídica do sin-
dicato se manifestou favorável 
ao andamento dos processos 
e à dinâmica apresentada, bem 
como parabenizou as(os) mem-
bros(as) da comissão pela de-
dicação e pelos novos procedi-
mentos adotados após todas as 
colocações do sindicato externa-
das na primeira reunião”, conclui 
o coordenador.

Após a reunião, os(as) coordena-
doras(es) e funcionárias(as) do 
sindicato distribuíram o boletim 
do mês anterior pelos setores da 
Reitoria do IFBA, conversaram 
com as(os) servidoras(es) sobre 
o processo de nomeação e pos-
se da Reitora Eleita Luzia Mota, a 
atual situação da CPPD e sobre a 
nova gestão do SINASEFE-IFBA. 

O SINASEFE-IFBA continuará vi-
gilante ao andamento da CPPD 
e esperamos que a eleição para 
as(os) membras(os) efetivas(os) da 
comissão aconteça o quanto antes.

4N! Chuva e portoes fechados pela Reitoria fortaleceram o ato realizado 

pelo SINASEFE-IFBA, servidoras(es), estudantes e entidades da Educacao

O dia 4 de novembro de 2019 foi 
histórico para a comunidade aca-
dêmica do Instituto Federal da 
Bahia. O 4N IFBA, ato em defesa 
da democracia no Instituto cons-
truído com o apoio da Associação 
dos Professores Universitários 
da Bahia (APUB) e do Movimento 
Estudantil do IFBA, levou às ruas 
de Salvador, Juazeiro e Barreiras 
servidoras(es) públicas(os), estu-
dantes e organizações políticas 
que clamam pela nomeação e 
posse de Luzia Mota, reitora elei-
ta do IFBA em dezembro de 2018.
Em Salvador, a manifestação teve 
início por volta das 9h30, na Rei-
toria do IFBA. As servidoras(es) 

de Popular pelo Socialismo (UP), 
IFBA Negro e Virada Democrática, 
que também fizeram falas con-
tundentes à respeito da conjuntu-
ra política nacional e dos ataques 
a educação pública.

Além disso, foram deliberadas 
pela comunidade a confecção de 
dois manifestos cobrando uma 
resposta pela imediata nomeação 
e posse da reitora Luzia Mota, que 
será encaminhado ao Ministério 
da Educação (MEC) e o outro, será 
subscrito pelas entidades e con-
selheiras(os) do CONSUP-IFBA 
sobre o andamento do processo.

tor que foi testado e reprovado 
na comunidade, famoso por ser o 
pior reitor dos IFs em todo o país, 
último lugar nas eleições. O 4N 
representa também um IFBA que 
sabe do seu papel fundamental 
na Bahia e no Brasil em um mo-
mento em que nosso povo preci-
sa ter voz para enfrentar o fascis-
mo, racismo, machismo e todas 
as formas de opressão.

O IFBA elegeu Luzia Mota e so-
mente ela é digna de ocupar o 
cargo de Reitora, pois, foi esta ex
-estudante, professora e pesqui-
sadora no IFBA, está mulher ne-
gra, militante de esquerda,  que foi 
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e estudantes 
da região e 
dos campi de 
Simões Filho, 
Porto Segu-
ro, Camaça-
ri, Eunápolis, 
Ilhéus e Vitória 
da Conquista 
foram recebi-
das(os) pelo 
IFBA com por-
tões fechados 
na Reitoria, em 
meio a uma 
forte chuva. Na véspera do ato, 
com o intuito de boicotar mais 
uma vez a justa e legal manifesta-
ção da comunidade em busca de 
democracia, o ilegítimo reitor pro 
tempore informou que em virtude 
de uma dedetização as atividades 
na Reitoria estariam suspensas 
na data correspondente a ao ato.

Apesar de todos esses empeci-
lhos, realizamos um ato demo-
crático, intenso e belo, com cerca 
de 350 pessoas. Contamos com a 
presença dos parlamentares Nel-
son Pelegrino (PT) e Marcos Men-
des (PSOL), das organizações po-
líticas AMES Salvador, União da 
Juventude Rebelião (UJR), Fede-
ração Nacional dos Estudantes de 
Escolas Técnicas (FENET), Unida-

Durante a tarde, o ato continuou 
no IFBA Campus Salvador com 
a reunião dos movimentos estu-
dantis.

Em Juazeiro e Barreiras houve 
manifestações dentro do campus, 
as(os) servidoras(es) e estudan-
tes de Juazeiro realizaram dentro 
do próprio campus um bonito ato 
com faixas e cartazes pedindo 
que a reitora assuma a gestão, 
em Barreiras as mobilizações se-
guiram a mesma linha com rodas 
conversa nos três turnos da se-
gunda-feira.

O 4N é mais uma prova da força 
que temos na construção de um 
IFBA que não aceita a imposição 
autoritária e ilegítima de um rei-

escolhida para 
assumir a ges-
tão do Institu-
to Federal da 
Bahia.

O 4N foi a rea-
firmação, por 
parte da co-
munidade in-
terna e exter-
na do IFBA, de 
que:
• Não aceitare-
mos a perma-

nência desta ou de qualquer outra 
gestão ilegítima;

• Repudiamos a intervenção ve-
lada que ocorre neste exato mo-
mento no IFBA;

• Exigimos o respeito à vontade da 
comunidade expressa de modo li-
vre e justo e democrático no últi-
mo pleito eleitoral. 

O SINASEFE-IFBA seguirá, dia 
após dia, de forma incansável na 
defesa intransigente da posse de 
Luzia Mota e dos diretores e dire-
toras eleitas.
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SINASEFE-IFBA marca presenca no 33  CONSINASEFE

Entre os dias 14 e 17 de novem-
bro foi realizado o 33° Congresso 
do SINASEFE (CONSINASEFE), em 
Brasília-DF.

O evento, que trouxe como tema 
central “É preciso lutar, é possí-
vel resistir!”, é a instância má-
xima de decisões do sindicato. 
As medidas aprovadas pelas(os) 
delegadas(os) presentes no 
CONSINASEFE são soberanas 
e podem alterar todas as de-
cisões e posições das demais 
instâncias. É neste Congres-
so que acontece a eleição dos 
membros da Direção Nacional 
e onde é alterado o Estatuto do 
sindicato.

De acordo com o coordenador ge-
ral do SINASEFE-IFBA, Matheus 

Santana, a participação da seção 
IFBA no congresso foi fundamen-
tal para levar os sentimentos, 
anseios e necessidades da co-
munidade. “Para esse congres-
so, levamos 19 delegadas(os) e 
4 observadoras(os), entre servi-
doras(es) ativas(os) e aposen-
tadas(os), de diversos campi da 
Bahia. O evento foi muito produ-
tivo, sobretudo, em relação às de-
liberações de enfrentamento aos 
ataques do governo Bolsonaro e 
a defesa efetividade da democra-
cia nos Institutos Federais. Tam-
bém foi deliberada uma moção 
de apoio à nomeação e posse de 
Luzia Mota, Reitora Eleita do IFBA, 
que espera a quase um ano” pon-
tua o coordenador.

Para a coordenadora de assun-

°
tos de pessoal técnico(a)-admi-
nistrativos(as) da educação, Jú-
nia Alcântara, nesse Congresso 
foram decididas pautas impor-
tantes, apesar da grande dispu-
ta interna. “Entre as principais 
decisões está a desfiliação da 
CSP-CONLUTAS, por quase una-
nimidade; a manutenção da alí-
quota de 15% de repasse das se-
ções para a Nacional; o mandato 
do Conselho de Ética prorroga-
do por mais um ano, além de ter 
agora eleições a cada dois anos 
para as(os) conselheiras(os); os 
congressos continuarão sendo 
anuais e os estatutários a cada 
4 anos; o Encontro de Mulheres 
será anual, sendo regional dos 
anos pares e nacional nos anos 
ímpares”, relata a coordenadora.

Secao IFBA tem a maior delegacao no II Encontro de Mulheres do SINASEFE

No dia 13 de novembro foi rea-
lizado no Hotel San Marco, em 
Brasília-DF, o II Encontro Nacional 
de Mulheres do Sindicato Nacio-
nal dos Servidores Federais da 
Educação Básica Profissional - 
SINASEFE, dando continuidade 
ao fortalecimento do feminismo  
na política sindical. 

O evento, que trouxe como tema 
“Vivas, livres e resistentes”, con-
tou com a participação de 242 
mulheres, representantes de di-
ferentes estados do Brasil, juntas 
discutindo os caminhos para a 
efetivação dos direitos das mu-

lheres. O encontro teve como foco 
de trabalho discussões em quatro 
Grupos de Trabalho:
• Conjuntura nacional e atuação 
política e sindical da mulher;
• Mulher, Raça e classe: mulheres 
negras e indígenas;
• Mulheres LBT: gênero, sexuali-
dade, visibilidade e representati-
vidade;
• Violências: do assédio ao femi-
nicídio.

Participaram 242 mulheres, re-
presentantes de diferentes esta-
dos do Brasil, juntas discutindo 
os caminhos para a efetivação 

dos direitos das mulheres no sin-
dicato e na sociedade.

De acordo com a coordenadora 
de Política para Mulheres, Camila 
Félix, o SINASEFE-IFBA viveu um 
momento importante na sua his-
tória com uma delegação coor-
denada por uma pasta específica, 
que só foi criada ano passado no 
Congresso Regimental. “A nos-
sa seção sindical se fez presente 
com a maior delegação do Brasil, 
29 (vinte e nove) lutadoras de di-
ferentes cidades da Bahia como 
Camaçari, Barreiras, Brumado, 
Colégio Militar, Jacobina, Jequié, 

Paulo Afonso, Porto Seguro, Rei-
toria, Salvador, Santo Antônio de 
Jesus, Seabra e Simões Filho. 
A seção contou com a partici-
pação de professoras, técnicas, 
aposentadas e foi pioneira ao ga-
rantir duas terceirizadas, Lucia-
na (Campus Salvador) e Rita de 
Cássia (Campus Simões Filho), 

mulheres negras e indígenas.

Como fruto dos debates foram 
deliberadas importantes ações 
dentre elas a moção de apoio à 
nomeação e posse de Luzia Mota, 
sindicalizada desde 1995 e elei-
ta em dezembro de 2018 para a 
Reitoria do IFBA. Luzia é douto-

ra em Difusão do Conhecimento, 
atua como professora de Física 
no IFBA. O tema da sua tese foi 
“A pesquisa na Rede Federal de 
Educação Profissional Científica 
e Tecnológica: uma Análise de 
Política Pública”, teve como lema 
de sua campanha para a reitoria 
“Por um IFBA mais humano”. Em 

~~ ~~

conforme deliberação do 
primeiro encontro. Segundo 
Rita, esse foi um momento 
ímpar na sua vida, que torce 
para que todas as terceiri-
zadas possam ser liberadas 
do trabalho para estarem na 
luta, que quer estar na ba-
talha pelos nossos direitos, 
que se sente muito feliz e 
que quer aprender cada vez 
mais”, relata Camila. 

A socialização dos deba-
tes dos Grupos de Trabalho 
(GTs) foi de suma impor-
tância, neste sentido vale 
registrar a participação da 
professora Marlene Socorro, 
mulher negra, doutora, sin-
dicalizada desde a funda-
ção do SINASEFE em 1990 
na Bahia, que atualmente 
responde pelas pastas de 
Assuntos de Pessoal Do-
cente no SINASEFE-IFBA e 
Assuntos Educacionais na 
Diretoria Nacional do SI-
NASEFE; Marlene conduziu 
o Grupo de Trabalho (GT2) 
sobre Mulher, Raça e classe: 

sua fala durante o 
encontro a mes-
ma foi aclamada, 
sinalizando a im-
portância da luta 
da mulher negra, 
sindicalizada e 
militante por uma 
sociedade mais 
justa. 

Segundo Cami-
la Félix, enquanto 
acontecia o En-
contro de Mulhe-
res, a Embaixada 
da Venezuela era 
invadida e cer-
cada por aproxi-
madamente 20 
pessoas unifor-
mizadas em apoio 
ao autoprocla-
mado presidente 
Juan Guaidó, que 
fizeram com que 
o corpo diplomá-
tico se encontras-
se em situação 
de cárcere, sendo 
impedido de en-

~
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No Brasil, a trajetória das mu-
lheres no movimento sindical é 
marcada por tímidos avanços. Na 
década de 70, o sindicalismo co-
meça a se reerguer e a busca por 
retomar seu espaço nas organiza-
ções de trabalhadoras(es) toma 
forma em uma política de cotas 
de 30% de mulheres nas direções 
sindicais, instituída já na década 
de 90, a partir de um congresso 
da então central sindical brasilei-
ra. No SINASEFE o avanço na luta 

tem sido observado pela aprova-
ção de teses em seus congressos 
que aprovam a paridade de gênero 
em cargos de gestão. No entanto, 
ainda percebe-se que inúmeras 
seções não conseguem garantir 
suas representações femininas e 
não formam as pastas de Políticas 
para as Mulheres. Neste sentido 
torna-se importante lembrar e pôr 
em prática o texto da Constituição 
Federal, do capítulo II (dos direitos 
sociais) que contém a premissa:

“Art. 5º Todos são iguais perante 
a lei sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo aos brasilei-
ros e aos estrangeiros residentes 
no país a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes:
I - Homem e mulher são iguais em 
direitos e obrigações, nos termos 
desta constituição... (...)”  

De acordo com a proponente e 
professora do Campus Salvador, 
Heide Damasceno, foi lindo pro-
porcionar aos estudantes e servi-
dores um momento reflexivo, lú-
dico e potente. “A banda Simples 
Rap’Ortagem tem essa marca 
com letras inteligentes que rei-
vindicam uma educação antirra-
cista com um som massa, que faz 
o corpo balançar. Foi igualmente 
importante para problematizar-
mos os diversos desafios de dis-
putar a educação emancipatória”, 
relata Heide.

A atividade, que foi destinada às/

CAMPUS SALVADOR

MULHERES NO MOVIMENTO SINDICAL

trar ou sair da área da Embaixa-
da. “A ação, ao que tudo indicava, 
era orquestrada com o objetivo 
de trazer repercussão ao início 
do encontro do BRICS, que reuniu 
chefes de estado do Brasil, Rús-
sia, Índia, China e África do Sul. 
Neste sentido foi aprovada moção 
de apoio à Venezuela, com a ida 

No dia 14 de novembro iniciou o 
33º Congresso do SINASEFE – 
CONSINASEFE e parte das mulhe-
res do Encontro continuaram em 
Brasília como delegadas, suplen-
tes e observadoras. O congresso 
contou com a votação de teses 
de Conjuntura, Plano de Lutas e 

CONSINASEFE

Combate à Opressão; e Alteração 
estatutária e teve como um dos 
principais temas a desfiliação da 
CSP-Conlutas.

Durante o CONSINASEFE houve 
debates com a participação da 
bancada Baiana na embaixada da 

Venezuela e debate sobre análise 
de conjuntura com o embaixador. 
Esse foi um importante momento 
de luta contra opressão de gênero 
no cotidiano da atuação política, 
sindical e no espaço de trabalho 
de todas as mulheres.

NOVEMBRO NEGRO

Todos nós sabemos que a arte e 
a política andam de mãos dadas, 
ponto muito valoroso para am-
bas expressões. Neste sentido, 
o SINASEFE-IFBA tem estabe-
lecido um diálogo com outras 
linguagens em busca de uma 
expansão, aprofundamento e 
aproximação entre os temas 

que estão no escopo das pautas 
de luta.

Essa interlocução, que resulta na 
consolidação do edital Novembro 
Negro com uma política neces-
sária dentro do nosso calendário 
de atividades, possibilita que as 
discussões sobre as questões da 

população negra sejam conduzi-
das com uma olhar sobre o prota-
gonismo e a inclusão. 

Nesta edição, o edital contem-
plou 5 (cinco) projetos nos campi 
Salvador, Santo Amaro, Valença, 
Juazeiro e Brumado. 

aos estudantes, teve 
uma participação 
muito tímida dian-
te da expectativa 
das organizadoras. 
“O evento não es-
tão tão cheio como 
desejávamos, os 
nossos estudantes 
vêm dando sinal de 
cansaço. Por isto 
mesmo, precisamos 
mais do que nunca 
contribuir com a ju-
ventude negra viva e 
orgulhosa”, pontua a 
professora. 

de 30 participantes a embaixada, 
mulheres com bandeiras e gritos 
de guerra. Junto com a coordena-
dora Regional Norte: Euclides da 
Cunha, Juazeiro e Paulo Afonso, 
Hellen Rodrigues representamos 
o sindicato”, contextualiza Camila.

Para encerrar o encontro de Mu-

lheres o Sarau Voz em Rede foi 
embalado ao som de “Se cuida, 
se cuida, se cuida seu machista, a 
América Latina vai ser toda femi-
nista! Se cuida, se cuida, se cuida 
seu fascista, a América latina vai 
ser toda Socialista”, além de ci-
randa e muita alegria.
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Mais um ano de as ações afirmati-
vas para demarcar o ensino de his-
tória e cultura afro-brasileira acon-
teceram no campus Santo Amaro. 
O projeto IV Santo Amaro Afro: Mo-
delagens, Saberes e Resistências 
organizado pela área de ciências 

CAMPUS SANTO AMARO

humanas em parceria com a UFRB 
e com a UNILAB encerrou as ati-
vidades no dia 30, após uma pro-
gramação com palestras e oficinas 
que também aconteceram no Co-
légio Teodoro Sampaio nos dias 26 
e 27 de novembro. 

A programação envolveu a rea-
lização das oficinas Decorpo-
ralidade: a capoeira Angola e a 
dimensão corporificada do Co-
nhecimento; Turbantes; Reapro-
veitamento de Resíduos Tecno-
lógicos: Construção de Lixadeira; 

O Seminário DandaraZumbi Para 
além do Novembro: ancestralida-
de e perspectivas das questões 
étnico-raciais, contemplado pela 
terceira vez pelo edital, foi reali-
zado entre os dias 25 e 27 de no-
vembro. O evento contou também 
com a colaboração dos Movimen-
tos Antirracistas do Vale (MAV), 
da Rede de Mulheres Negras de 
Petrolina, do COMPIR e da SEDES.

Segundo a proponente e profes-
sora do Campus Juazeiro, Ana 
Paula dos Santos, a participação 
da comunidade foi muito signifi-
cativa. “Participaram do evento 
estudantes do ensino médio inte-

grado e subsequente de adminis-
tração e segurança do trabalho, 
docentes, técnica(o)- administra-
tivas(os) em educação e profis-
sionais terceirizadas(os), além de 
convidadas(os) que colaboraram 
com a sua realização”, pontua a 
proponente.

A abertura aconteceu com a ex-
posição fotográfica Poder Ances-
tral, elaborada pela intérprete de 
libras Andreia Luciana Macedo, 
que fez registros de estudantes 
e servidoras(es) negras(os) cap-
tando a beleza e a essência de 
suas ancestralidades. Ao mesmo 
tempo ocorreu a exposição Um 
pinguinho do meu tom, organiza-
da pela professora de artes Laise 

CAMPUS JUAZEIRO

Gomes e estudantes, uma relei-
tura da obra Humanae da artista 
brasileira Angélica Dass, que bus-
cou enfatizar os diversos tons de 
que é constituída a nossa pele. 
No hall de entrada, Laise tam-
bém expôs máscaras produzidas 
nas aulas de artes sobre cultura 
afro-brasileira as quais expres-
savam a personalidade de cada 
estudante. Na sequência, houve 
uma roda de conversa sobre O 
movimento negro e as questões 
religiosas com a Yalorixá Gleide 
dos Santos, do terreiro Ilê Abasy 
de Oiá Gnan, e o professor de mú-
sica e Pastor Antonio Martins, da 
Igreja Comunidade Cristã. Neste 

dia, também ocorreram palestras 
voltadas para a reflexão sobre a 
Década Afrodescendente estabe-
lecida pela ONU. Nesta perspec-
tiva, a Professora Doutora e Pre-
sidente do Conselho Municipal 
de Promoção da Igualdade Racial 
(COMPIR) em Juazeiro, Márcia 
Guena, abordou o tema Juventu-
de negra e comunidades tradicio-
nais. Já a diretora da Secretaria 
de Desenvolvimento Social, Mu-
lher e Diversidade (SEDES) nesta 
cidade, Luana Rodrigues, tratou 
sobre Mulheres na perspectiva da 
Década afrodescendente. 

O segundo dia do III Seminário 
DandaraZumbi foi marcado pela 
realização das seguintes oficinas: 

Feminismo, interseccionalidade e 
emancipação, com a professora 
de filosofia Fabiana Vieira; Pro-
dução de moda como instrumen-
to de resgate e resistência, com 
Afroempreendedora e designer 
de moda do Black Retrô Brechó, 
Raquel Menezes; e Produção de 
bonecas Abayomis: por uma his-
tória das sensibilidades com a 
professora de história Grazyel-
le Reis e a graduanda de história 
da Universidade de Pernambuco 
(UPE), Raabe Sena. Houve ainda 
a exibição do documentário Moa 
do Katendê: a primeira vítima (Di-
reção de Carlos Pronzato) o qual 
foi discutido pela professora de 

sociologia Adriana Pinheiro e pela 
professora Laise Gomes. À noite, 
a comunidade acadêmica teve a 
alegria de prestigiar a apresen-
tação cultural do Afoxé Filhos 
de Zaze, o primeiro da cidade de 
Juazeiro. Entre sons de xeque-
rês, atabaques, agogôs e violão o 
presidente do bloco, José Rosa, e 
demais integrantes colocaram o 
público para cantar e dançar no 
ritmo do ijexá, inclusive com mú-
sicas autorais. Para fechar o dia 
26, ocorreu uma mesa redonda 
com o tema Gênero, sexualidade, 
classe, cultura e educação que 
contou com uma voz forte no Vale 
do São Francisco, Viviane Costa 
Santos, pedagoga, ativista e re-
presentante da Rede de Mulheres 

Negras de Petrolina. Contou ain-
da com a presença da professora 
de língua portuguesa Sara Olivei-
ra e da professora Laise Gomes.

O último dia do evento começou 
a com a exposição Genocídio do 
povo negro no Brasil contem-
porâneo, organizada pelo pro-
fessor doutor Altair Paim junto 
com as(os) estudantes do curso 
integrado David Wesley Teles, 
Manuela Ferreira e Júlia Rafaella 
Lima. Em seguida, a graduanda 

em Ciências Sociais, da Universi-
dade Federal do Vale do São Fran-
cisco (UNIVASF), Raylane Nayara 
Souza, apresentou o trabalho A 
produção intelectual de mulheres 
negras no Vale do São Francisco. 
Para tocar as sensibilidades de 
todos, a Performance Amarras, 
foi apresentada no auditório pelas 
atrizes Tamires Souza e Ana Pau-
la Ribeiro, do Coletivo Dandaras. 
Essa Performance trata “do ser 
feminino enquanto corpo negro. 
É um ciclo de sentimento, sofri-

mento, resistência; assim mesmo, 
nesta ordem”. Após isso, a psicó-
loga Jonalva Gama e o professor 
e psicólogo Altair Paim debate-
ram em mesa-redonda sobre o 
Suicídio do povo negro.

Para encerrar o III Seminário Dan-
daraZumbi houve a premiação 
das(os) estudantes que partici-
param do Concurso de Redação 
promovido pela biblioteca do 
campus Juazeiro, organizado pela 
bibliotecária Fernanda França. O 
tema desta edição foi Desafios 
para reduzir o racismo estrutural 
no Brasil. O prêmio de primeiro lu-
gar foi para Kauane Nunes (3° ano 
integrado em administração); o 
de segundo para Melissa Silva (1° 
ano integrado em administração); 
o de terceiro para Beatriz Dias (3° 
ano integrado em Administração); 
o de quarto para os estudantes 
Ariele Silva (1o ano integrado em 
administração) e Filipe Nasci-
mento (3° ano integrado em ad-
ministração), que empataram; e o 
de quinto para Arianny Santos (3° 
ano integrado em administração).
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No último dia 20, Dia da Consciên-
cia Negra, foi realizado o evento 
“Afrofuturismo: o futuro é negro 
- passado e o presente também”, 
no Campus Brumado do Instituto 
Federal da Bahia. 

A iniciativa, contemplada pelo 
edital Novembro Negro 2019 do 
SINASEFE-IFBA, propôs uma vi-
vência afrofuturista com o objeti-
vo de recontar a história do povo 
negro e discutir pautas relevantes, 
necessárias e contemporâneas 
que tangem a vida da população 
negra, sobre a ótica da exaltação 
da cultura afro-brasileira. 

De acordo com o proponente e 
docente do Campus Brumado, Al-
lisson Lima, o afrofuturismo tra-
balha sobre o ponto de vista da 
arte, da ficção científica, da cultu-
ra, da produção literária e intelec-
tual científica. “O povo negro está 
sempre sendo associado a pobre-
za e a escravidão, o nosso evento 
através da perspectiva afrofutu-
rista desconstrói tudo isso. Rea-

Campus Brumado

lizamos diversas 
atividades ao 
longo do dia 

A abertura da 
p r o g r a m a ç ã o 
contou com 
a performan-
ce do grupo de 
dança Afro Oju 
Orun, com mais 
de  30 (trinta) 
bailarinos que 
integram o pro-
jeto social do Ilè 
Áláketú Ase Odé 
Omi L’Òdò, que 
tem como sa-
cerdote o Baba-
lorixá André Luís 
Gouveia Ferrei-
ra. Em seguida 
foram realiza-
das duas mesas 
compostas ape-
nas por pessoas 
negras com a 

Durante a tarde, as(os) estudan-
tes foram protagonistas com a 
criação de uma Feira das Nações 
Africanas, que mostrou a riqueza 
e a diversidade do continente afri-
cano com uma olhar respeitoso 
e distante da colonização. Além 
disso, foi construída também uma 
sala afrofuturista com diversos 
recursos tecnológicos e audiovi-
suais para contextualizar o tema, 
foi instalada uma exposição no 
hall de entrada com fotos de di-
versas personalidades negras e 
texto sobre as suas contribuições 
para a luta, foram realizadas as 
oficinas de dança afro, capoeira, 
tranças e turbantes, auto maquia-
gem para pele negra, a introdução 
a língua iorubá e de ervas para 
cura no candomblé. 

À noite, durante o encerramento, 
aconteceu um desfile de moda 
afrofuturista realizado pelas(os) 
alunas(os) com o intuito de va-
lorizar a beleza da mulher e do 
homem negro e questionar os pa-
drões de beleza instituídos na so-
ciedade. Em seguida foi realizada 
uma mesa com mulheres para 
falar sobre as lutas e o feminis-
mo negro e uma apresentação do 
grupo de capoeira. Em Valença o evento aconteceu durante três dias e contou com uma in-

tensa participação das(os) estudantes do integrado e das licenciatura. 

CAMPUS vALENCA

De acordo com a proponente e 
professora do Campus Valença, 
Genny Ayres, as palestras tiveram 
trataram sobre a afetividade, tema 
que toca muito as(os) estudantes. 
“Diante desse momento em que 
vivemos de muitas instabilidades 
políticas, muitas demandas são 
colocadas para a juventude. Eles 
participaram de todas as oficinas, 
estiveram atentos aos desdobra-
mentos e aprofundamentos sobre 
as questões da ancestralidade, 
aos relatos de pessoas que con-
quistaram visibilidade social, a 
memória negra, o racismo institu-
cional que precisamos enfrentar 
diariamente. Nós avaliamos que o 
Novembro Negro, que teve apoio 
do SINASEFE-IFBA, foi um evento 
de sucesso total”, conclui Genny. 

Paisagens Filopoéticas: cinema e 
filosofias africanas na disputa por 
imaginários brasileiros; O Char-
me da Soul Music: um Mergulho 
na sua História e na Magia das 
suas Canções; Empoderamento 
negro na juventude: Dialogando 
com itan nos jogos de improviso; 

O cuidado como enfrentamento 
às opressões institucionais; Gra-
fite; A arte e resistência do samba 
de roda nas coreografias do NAC, 
além de exibições dos Filme “Es-
trelas Além do Tempo”  e “Revolu-
ta dos Búzios”. 

“Após a finalização das oficinas, 
os estudantes foram convidados 
para a área verde, onde puderam 
assistir aos espetáculos Oxe: li-
teratura negra na Bahia, apre-
sentada pelo coletivo Oxe; Escola 
Paraíso #só que não, apresentado 
pelo grupo Caleidoscópio Jovem. 
Houve ainda as performances 
musicais de convidados como 
Juan, VSR e Leone, Os Jaca que 
embalaram a galera até ao meio 
dia”, relata o professor e propo-
nente do Campus Santo Amaro, 
Adilson da Paz. 

presença da professora da Uni-
versidade Estadual da Bahia, Lu-
ciana Cruz, o professor de história 
do IFBA Marcelo Pereira Leite, a 
representante estudantil Lucile-
ne e a mediação de Allisson Lima 
para discutir os dilemas atuais, 
desconstruir 
algumas his-
tórias do uni-
verso racista 
b r a s i l e i r o , 
o lugar de 
fala, repre-
sentativida-
de e outros 
a s s u n t o s . 
Encerrando 
a atividade 
no período 
matutino, o 
evento rece-
beu o grupo 
de capoeira, 
maculelê e 
uma roda de 
samba com a 
Ginga Brasil.

~
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Campus Salvador protesta com festa de aniversario a espera pela 

nomeacao e posse da Reitora Eleita do IFBA

No dia 13/12, a Diretoria do SI-
NASEFE-IFBA esteve presente no 
Campus Salvador, ao lado da Rei-
tora Eleita Luzia Mota, de servido-
ras(es) e alunas(os) do Instituto 
Federal da Bahia, para o ato-a-
niversário. A manifestação, que 
“celebra” um ano de espera pela 
nomeação e posse da Reitora 
Eleita Luzia Mota e das(os) dire-
toras(es), teve um valor histórico 
para a comunidade acadêmica.

Na Praça Vermelha foram pen-
durados fotos e cartazes com in-
formações sobre todo o processo 
eleitoral, as idas de Luzia Mota 
à Brasília para cobrar esclareci-
mentos ao Ministério da Educa-
ção, reuniões com deputadas(os) 
federais, entrevistas, atos e even-
tos que foram realizados durante 
todo esse período. Uma prova de 
que esta seção sindical, a Reitora, 
diretoras(es) e todas(os) as(os) 

apoiadoras(os) não tem descan-
sado um só segundo pela garantia 
da democracia dentro do Instituto 
Federal da Bahia. Chegamos até 
aqui com muita força e continua-
remos com muito fôlego exigindo 
das autoridades que o processo 
eleitoral seja respeitado e que a 
Reitora Luzia Mota seja nomeada 
e empossada.

jacobina

RegistRo da festa de aniveRsaRio Realizada em outRos campi

Simoes filho

barreiras

~~

´

~
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Diretoria do SINASEFE-IFBA presenteia funcionarias(os) 

com cesta natalina

Respeito, gratidão e afeto são pa-
lavras-chave que melhor tradu-
zem espírito de todo fim de ano.

líticas educacionais Sílvia Elaine, 
entregaram a cesta natalina para 
cada as(os) funcionárias(os).

Gostaríamos de deixar registrado 
o nosso agradecimento à Márcia  
ngelo (departamento financeiro), 
Rosa Pinheiro (secretaria), Clau-
dio Oliveira (auxiliar administra-
tivo), Maria das Graças Paixão 
(auxiliadora predial), Carolina 
Heim (jurídico), Rodrigo Juazeiro 
(jurídico), Weslei Gomes (comuni-
cação) e Victor Marinho (estagiá-
rio do jurídico) por mais um ano 
de dedicação, alegria e luta junto 
com o SINASEFE-IFBA.

RegistRo da confRateRnização natalina dos campi salvadoR e santo amaRo

Foi neste clima 
que, na tar-
de de ontem 
(19/12), a Dire-
toria Executiva 
desta seção 
sindical, repre-
sentada pelo 
coordenador 
geral Matheus 
Santana, de 
secretária Dál-
varo Barbosa; 

de assuntos jurídicos Georges 
Rocha; de atividades culturais e 
esportivas Teresa Bahia; e de po-

Salvador

Santo Amaro

Luzia Mota foi empossada reitora do IFBA!

Surpresa, alegria, alívio, resistên-
cia, novos tempos. São algumas 
das tantas palavras e sentimen-
tos expressados pela comunida-
de do Instituto Federal da Bahia 
com a nomeação da reitora Luzia 
Mota.

No dia 31/12, o tão esperado 
termo de posse foi assinado e o 
protesto por #LuziaNaReitoria se 
ressignifica e se transforma em 
um grito de vitória e afirmação da 
força dessa categoria que lutou 

incansavelmente para que a de-
mocracia permanecesse viva.

O SINASEFE-IFBA, que esteve ati-
vamente envolvido na garantia 
do processo eleitoral, em defesa 
da democracia e pela nomeação 
e posse da reitora e diretoras(es) 
eleitas(os), faz questão de para-
benizar a professora Luzia Mota 
pela força nesta luta e desejar 
muita sorte nos próximos 4 anos, 
que a democracia e a empatia 
possam retornar ao IFBA, que o 

revanchismo e o autoritarismo 
dos últimos 5 anos dêem lugar ao 
republicanismo e ao diálogo.

Às/aos professoras(es), técni-
cas(os)-administrativo, terceiri-
zadas(os) e alunas(os) queremos 
dizer o que sem a participação de 
vocês nada disso teria aconteci-
do. Vencemos o autoritarismo e 
golpismo juntos e juntos vence-
remos muito mais!

Sobre a nova reitora

Luzia Matos Mota é docente do 
Instituto Federal da Bahia (IFBA) 
no Campus Salvador, graduada 
em Física pela Universidade Fe-

deral da Bahia (UFBA) e doutora 
em educação. Em sua vida sindi-
cal atuou como coordenadora do 
SINASEFE-IFBA por duas vezes, 

a última como coordenadora de 
políticas educacionais na Gestão 
Resistência e Luta (2017/2019).

Sobre o ex-reitor

Ao professor Renato da Anun-
ciação Filho, que segue com sua 
postura autoritária e revanchista, 
queremos deixar registrado que 
seguimos repudiando todo o seu 

período como reitor e como ile-
gítimo reitor pro tempore e que 
lamentamos a sua postura de in-
viabilizar o necessário processo 
de transição para a nova gestão.

Para  os tiranos e seus cúmplices 
sempre estará reservado o esgoto 
da história!

O grito de "Fora, Renato!" agora da lugar ao "Acabou, Renato!"

Feliz IFBA Novo!

´

´
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