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SINASEFE-IFBA REALIZOU A PRIMEIRA EDIÇÃO 
DA LIVE TODO DIA É DIA DE PRETA NO DIA 3/08

BOLETIM
DESTAQUES 

DOS MESES  DE 
JULHO, AGOSTO E 

SETEMBRO DE 2020

O mês de julho é um importante 
momento para a agenda conjun-
ta das organizações das mulhe-
res negras. O Julho das Pretas, 
iniciativa criada em 2013, pelo 
Odara – Instituto da Mulher Ne-
gra, celebra o 25 de julho, conhe-
cido como o Dia Internacional da 
Mulher Negra Afro Latina-ameri-
cana e Caribenha. Essa data é um 
marco para o feminismo negro e 
foi definida a partir da realização 
do 1º Encontro de Mulheres Afro-
-latino-americanas e Afro-cari-
benhas, criação da Rede de Mu-
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lheres Afro-latino-americanas e 
Afro-caribenhas, que aconteceu 
em 1992, em Santo Domingo, na 
República Dominicana. No Brasil, 
através da Lei nº 12.987/2014, 
também foi sancionado pela pre-
sidenta Dilma Rousseff, como o 
Dia Nacional de Tereza de Ben-
guela e da Mulher Negra.

Para o SINASEFE-IFBA, um sindi-
cato incansável na luta em com-
bate à opressão, promover esse 
debate em tempos tão violentos 
e antidemocráticos é fundamen-

tal. Pensando nisso, durante 
este mês foram compartilha-
dos em nossas redes sociais 
alguns webcards, textos e ví-
deos com poemas de autoras 
feministas negras declamados 
por nossas coordenadoras e 
funcionárias. Por entender que, 
além deste período, a pauta de 
combate ao racismo, o sexis-
mo, a lesbitransfobia e outras 
formas correlatas de opressão 
deve ser permanente que foi 
criada a live TODO DIA É DIA DE 
PRETA.

Nesta primeira edição, que 
aconteceu no dia 3/08, às 17h, 
no canal do YouTube do SI-
NASEFE-IFBA, receberemos 
as companheiras Rosa Mota 
(coordenadora de Pessoal 
Aposentado da Direção Nacio-
nal e conselheira fiscal do SI-
NASEFE-IFBA), Márcia Angelo 
(assistente financeiro do SI-
NASEFE-IFBA), Rosa Pinheiro 
(secretária do SINASEFE-IFBA),  
Angela Santana (funcionária 
terceirizada do IFBA) e Deise 
da Hora (estudante surda do 
curso Administração do IFBA). 
A mediação foi realizada por 
Marlene Socorro (coordenado-
ra de Assuntos de Pessoal Do-
cente do SINASEFE-IFBA) e Sil-
via Elaine Lima (coordenadora 
de Políticas Educacionais do 
SINASEFE-IFBA). Vale a pena 
lembrar que as nossas lives 
contam com a tradução da Axé 
Libras.

Visite o nosso canal do YouTu-
be e assista as nossas lives. 
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SINASEFE-IFBA CRIA CAMPANHA SOLIDÁRIA COM DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA 
FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO

Em tempos de pandemia, a de-
sigualdade social está cada vez 
mais acentuada no Brasil. Um re-
flexo da instabilidade e irrespon-
sabilidade social do (Des)Gover-
no Bolsonaro no gerenciamento 
de uma das maiores crises da 
saúde pública no mundo.

Entendendo o seu papel como 
uma entidade classista e que 
luta ativamente na construção 
de uma sociedade sem desigual-
dades, o SINASEFE-IFBA criou 
uma Comissão de Solidariedade. 
Esta comissão, hoje compos-
ta pelos(as) coordenadores(as) 
Matheus Santana (Coordenador 
Geral), Alisson Lima (Combate à 
Opressão), Camila Félix (Política 
para Mulheres), Larissa Saua-
ne (Aposentadoria e Segurida-
de social) e Eriswagner Soares 

(Regional Sudoeste – Vitória da 
Conquista, Jequié e Brumado), 
tem realizado uma campanha de 
doação de alimentos para famí-
lias que se encontram em situa-
ção de vulnerabilidade social.

De acordo com o coordenador 
geral do SINASEFE-IFBA, Ma-
theus Santana, a distribuição foi 
realizada em duas etapas. No 
primeiro momento foi destinado 
o valor de R$ 6 mil para iniciativa. 
“Foram entregues 25 cestas bá-
sicas, no valor de R$ 2 mil, para 
Movimento Sem Teto da Bahia 
(MSTB), localizado do Subúrbio 
Ferroviário de Salvador e para 
Ocupação Maria Felipa, que tam-
bém recebeu um manifesto da 
seção sindical. Disponibilizamos 
também recursos para Associa-
ção Ibityara Porang Tupinambá, 

na cidade de Pau Brasil-BA. Con-
sideramos que a cultura, o modo 
de vida e as necessidades dos 
povos indígenas diferem em al-
guns aspectos da lógica de vida 
urbana. Além disso, sugerimos 
que fossem compradas cestas 
básicas e flexibilizamos o prazo 
prestação de contas, já as rodo-
vias locais foram bloqueadas e o 
acesso a internet fora da aldeia 
aumento o risco de contágio por 
Coronavírus”, reflete Matheus.

Nas últimas semanas, foi rea-
lizada a segunda etapa da dis-
tribuição dos alimentos que 
contemplou o projeto Rajada da 
Consciência Grupo Rap e o Ter-
reiro Oyá Matamba de Kakurucá, 
em Portão, Lauro de Freitas. 

Movimento Sem Teto da Bahia (MSTB)

Ocupação Maria Felipa Terreiro Oya Matamba de Kakurucá

Rajada da Consciência Grupo Rap

AUTORITARISMO, OBSCURANTISMO E MEDIOCRIDADE NO LARANJAL
A seriedade, o compromisso com 
a ética, a apuração dos fatos e o 
compartilhamento das informa-
ções representam os princípios 
básicos e necessários do fazer 
jornalístico, que incomodam tan-
to o presidente Jair Bolsonaro a 
ponto de declarar ter vontade de 
“encher de porrada” a boca do 
repórter que lhe questionou so-
bre os R$89 mil depositados por 

Fabrício Queiroz e por sua mulher 
na conta da primeira-dama Mi-
chelle Bolsonaro.

Não podemos nos calar e aceitar 
a naturalização da prática ilegal 
presente no esquema de racha-
dinha. Não podemos aceitar que 
um presidente falte com decoro e 
ataque as(os) jornalistas presen-
tes, durante um evento em Brasí-

lia, se referindo como “bundões” 
que morreriam caso contraíssem 
a covid-19.

Como quase todo mundo tem dú-
vida no uso dos porquês, agora 
temos um bom motivo para sa-
bermos como e quando usá-los.

Arte: Thais Mota
Inspiração: Priscila Costa

fotos: arquivo pessoal fotos: arquivo pessoal
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O ano de 2020 se constituiu um 
dos anos mais difíceis das úl-
timas décadas. A pandemia do 
novo Coronavírus, além de re-
velar a maior vulnerabilidade da 
população pobre e negra, trouxe 

“TRANSTORNOS MENTAIS: CONSCIÊNCIA E PREVENÇÃO” É O TEMA DA LIVE DO 
SINASEFE-IFBA, QUE ACONTECEU NO DIA 21/09

também o aumento dos 
problemas psíquicos cau-
sados pelo medo, confina-
mento e luto.

Desde 2014, a Associação 

OUTDOOR DA CAMPANHA “A MORTE NÃO PODE GOVERNAR O BRASIL” É DEPREDADO 
POR PRÉ-CANDIDATO A VEREADOR EM SALVADOR

O autoritarismo, obscurantismo 
e a mediocridade são caracterís-
ticas presentes no desgoverno 
do presidente Jair Bolsonaro e de 
suas/seus apoiadoras(es).

No dia 20/09, fomos informa-
das(os) que um dos outdoors 
que veiculam a campanha A 
morte não pode governar o Bra-
sil, localizado no Dique do To-
roró, foi destruído em um ato 
de vandalismo pelo advogado 
Leandro de Jesus, pré-candida-
to do PRTB à Câmara Municipal 
de Salvador e militante bolsona-
rista, e publicado em suas redes 

Brasileira de Psiquiatria – ABP, em par-
ceria com o Conselho Federal de Medi-
cina – CFM, organiza nacionalmente o 
Setembro Amarelo. O dia 10 de setem-
bro é, oficialmente, o Dia Mundial de 
Prevenção ao Suicídio.

Com o objetivo de contribuir com esse 
debate, o SINASEFE-IFBA realizou no 
dia 21/09, às 19h, no canal do YouTu-
be do SINASEFE-IFBA, a live Transtor-
nos Mentais: Consciência e Prevenção. 
Nesta edição, contamos com a presen-
ça da psiquiatra Juliana Casqueiro, que 
atua nos Hospitais Aliança e São Rafael 
e nas Clínicas Fênix e Holiste, e da do-
cente aposentada Vera Passos, autora 
do livro “PROSAC – Letras em cápsulas” 
no qual relata, a partir da sua experiên-
cia pessoal de décadas de tratamento, 
os diversos aspectos relacionados ao 
adoecimento psíquico.

A mediação foi realizada pelo coordena-
dor geral do SINASEFE-IFBA, Matheus 
Santana, e pela coordenadora de ativida-
des culturais e esportivas, Teresa Bahia.

sociais. Além do pré-candidato, 
outras(os) apoiadoras(es) tam-
bém demonstraram indignação 
como a deputada estadual pelo 
PSL, Talita Oliveira.

O intuito desta iniciativa é denun-
ciar o Governo Bolsonaro frente 
a maior crise mundial da saú-
de pública e que 8 meses levou 
mais de 135 mil pessoas à óbito 
no Brasil. A campanha, que conta 
com a arte desenvolvida pelo SI-
NASEFE Sergipe, foi aprovada na 
163ª Plenária Nacional do SINA-
SEFE de ser espalhada para todo 
o Brasil – inclusive, com aporte 
financeiro do sindicato nacional. 
O SINASEFE-IFBA, em parceria 
com a seção Catu, Guanambi e 
IF Baiano deu início a campanha 
no dia 16/09 com três outdoors 
localizados nos bairros do Dique 
do Tororó, Costa Azul e São Cris-
tóvão, na cidade de Salvador.

Para nós do SINASEFE-IFBA, 
um sindicato classista e com 
uma história de luta contra às 
opressões, essa reação violenta 
das(os) militantes bolsonaristas 
não intimidará as nossas inicia-
tivas, posições políticas e muito 
menos a veiculação da campa-
nha “A morte não pode governar 

o Brasil”. Lamentamos profun-
damente a conduta criminosa do 
senhor Leandro de Jesus, que se 
diz advogado e pré-candidato a 
vereador, que demonstra desco-
nhecimento sobre o direito e que 
o exercício das próprias razões, 
ou seja, fazer justiça com as pró-
prias mãos é crime. Vivemos em 
uma sociedade em que o estado 
de direito não admite que justi-
ceiras(os) patéticas(os), reacio-
nárias(os), preconceituosas(os) 
e que em nome da falsa moral 
e dos bons costumes tenham 
atitudes descabidas. Além dis-

so, nos preocupamos que, caso 
seja eleito, o senhor Leandro de 
Jesus encare as divergências 
políticas com atitudes truculen-
tas, por meio de ameaças, agres-
sões verbais e depredando bens 
alheios. Ingressaremos com uma 
ação cível e uma queixa crime 
contra o pré-candidato a verea-
dor Leandro de Jesus (PRTB) por 
danos morais e materiais e nos 
próximos dias seguiremos com 
a veiculação de novos outdoors 
por cidades do interior da Bahia.
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DIRETORIA 2019/2021
30 DE SETEMBRO | DIA NACIONAL DE LUTA EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO E 
CONTRA A REFORMA ADMINISTRATIVA

Dia 30 de setembro é o Dia Na-
cional de Luta em Defesa do Ser-
viço Público e contra a Reforma 
Administrativa.

A Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 32/20, encabeçada 
pelo presidente Jair Bolsonaro e 
pelo ministro da economia Pau-
lo Guedes, prevê um verdadeiro 
desmonte do serviço público. 
Esta proposta, que representa o 
fim da estabilidade e possibilita 
inúmeros ataques à categoria, 
altera 27 trechos da Constitui-
ção e introduz 87 novos, sendo 
quatro artigos inteiros. As prin-
cipais medidas tratam da con-
tratação, da remuneração e do 

desligamento de pessoal, válidas 
somente para quem ingressar no 
setor público após a aprovação 
das mudanças.

De acordo com o artigo publicado 
pelo professor do IFRJ e secretá-
rio-adjunto de comunicação do 
SINASEFE, Michel Torres:
“os servidores atuais serão ata-
cados em inúmeros aspectos, 
como a possibilidade de extinção 
de cargos, gratificações, funções 
e órgãos e, ainda a transforma-
ção de cargos vagos. Com a pos-
sibilidade de extinção de autar-
quias como Ibama, Incra, Funai 
ICMBIO, os servidores estarão 
sujeitos a remanejamentos de 

órgãos contra sua vontade. Sem 
falar na regulamentação da de-
missão por insuficiência de de-
sempenho. Vale acrescentar, que 
em paralelo a Reforma Adminis-
trativa, tramitam inúmeras pro-
posições legislativas que atacam 
direitos significativos dos ser-
vidores da ativa. Uma vez apro-
vada a Reforma, a correlação de 
forças fica desfavorecida para o 
funcionalismo.”

Precisamos, em conjunto e sem 
exceções, defender o funciona-
lismo público brasileiro dos ata-
ques e acordões da extrema di-
reita.

Fora Bolsonaro! Não é reforma, é desmonte.
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