
Somos a GESTÃO MARIA FELIPA do Sindicato
Nacional dos Servidores Federais da Educação
Básica, Profissional e Tecnológica do Instituto
Federal da Bahia (SINASEFE-IFBA).

Este ano o SINASEFE-IFBA completa 34 anos de luta e resistência. A partir da 
nossa seção sindical, a primeira representação da categoria das(os) profissionais 
de Educação Básica Federal, nasceram em outros estados novas bases do SINASEFE, 
inclusive a Nacional, em Brasília (DF). Nestas três décadas, seguimos lutando em 
defesa dos interesses da categoria - que representa docentes e técnico-adminis-
trativas(os) -, da democracia e por uma educação pública de qualidade, gratuita e 
laica. 

Estamos vivendo momentos difíceis desde o golpe de 2016, quando o governo 
golpista aprovou a reforma da previdência, retirando direitos dos trabalhadores; 
até o presente momento, em que o governo atual promove o desmonte do serviço 
público brasileiro, retirando verbas da educação e da saúde e congelando o 
salário dos servidores públicos. 

Como se não bastasse isso, fomos surpreendidos pela crise sanitária provoca-
da pela covid-19. Milhares de famílias perderam entes queridos, o medo, a angús-
tia e a ansiedade invadiram, mais do que nunca, nossos lares. E, paralelo a todo 
esse sofrimento, o Brasil sentiu o peso de ter na condução do país pessoas que trata-
ram e ainda tratam a situação da calamidade com descaso e irresponsabilidade. 

Nesse contexto, o povo brasileiro mostrou a solidariedade que sempre foi sua 
marca. E o nosso sindicato fez parte dessa história: lançou editais de valorização 
da cultura afro-brasileira, promoveu ajuda emergencial às vítimas das enchentes 
em nosso estado e distribuiu cestas básicas aos sindicalizados e aposentados 
mais necessitados. 

Ressaltamos também a luta que travamos contra a aprovação da PEC 32/2020. 
Nós e outras entidades do serviço público e movimentos sociais conseguimos que 
essa PEC do desmonte do serviço público não fosse votada, e hoje lutamos pelo 
seu arquivamento. 

Convidamos todos a se unirem a nós nessa trajetória de lutas. Somos servido-
ras e servidores do IFBA e Colégio Militar de Salvador (CMS) que se voluntariaram 
a conduzir o sindicato de 2021 a 2023; mas, a vitória só será possível com a união, 
o diálogo e a confiança de que juntos somos mais fortes.

       Sigamos firmes!
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