
CARTA ABERTA À COMUNIDADE DO IFBA

A Gestão Maria Felipa do SINASEFE-IFBA e o Comando de Mobilização vêm a pú-
blico manifestar preocupação com o atual cenário eleitoral para presidência da repú-
blica. De um lado, temos um candidato que efetuou cortes e bloqueios no orçamento 
das Ins�tuições Federais de Ensino, mudou 5 vezes o ministro da Educação, tendo sido 
um deles denunciado e preso por desvio de recurso no Ministério da Educação. Do 
outro lado, um candidato que revogou o decreto 2208, que ex�nguia o ensino integra-
do, e realizou a maior expansão já realizada da Rede de Educação Profissional, levando 
a educação profissional a municípios de norte a sul do país, gerando oportunidades 
aos jovens e adultos, além de gerar milhares de empregos.

O povo do nordeste reconhece a potência das polí�cas públicas, implantadas nas 
diversas áreas, pelo governo liderado por Luís Inácio Lula da Silva, muitas delas ex�ntas 
e sucateadas pelo atual governo, que corta verba para o tratamento do câncer, da far-
mácia popular e da assistência estudan�l; que não aumenta o salário mínimo pelo 
quarto ano seguido e trouxe, novamente, a fome e a miséria para mais de 30 milhões 
de brasileiros, enquanto se empanturra de leite condensado e picanha de mais de 
R$1.000,00 e cria sigilo para o uso do cartão corpora�vo e contas da sua família. A pés-
sima condução e conduta do governo, inclusive nas Relações Internacionais, traz como 
consequência a fuga dos inves�dores estrangeiros. A reforma da previdência trouxe  
retrocessos para as(os) trabalhadoras(es) e estamos sob a ameaça da PEC 32/2020, da 
reforma administra�va, que desmonta o serviço público responsável pelo atendimento 
à grande maioria da população que hoje sofre com a fome e o desemprego.

Precisamos derrubar o falso Messias, que carrega uma criança no colo e, com os 
dedos da inocência, faz um sinal de arma e protege, louva e condecora abusadores de 
crianças. De forma abominável, discrimina meninas venezuelanas dizendo que “pintou 
um clima”. Sabemos que não existe contexto cabível para aplicação de tal frase. Preci-
samos dizer BASTA! Vamos às ruas e urnas evitar que nosso país seja conduzido por 
mais quatro anos por esse governo da morte. 

Nesse momento nós servidoras(es) e discentes do IFBA precisamos nos unir e 
eleger Lula presidente para que o Brasil possa ter educação e saúde públicas de
qualidade.

Dia 30 de outubro vote 13!
#LulaPresidente


