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Nota da Seção SINASEFE-IFBAIANO contra a proposta de extinção de
campus do Instituto Federal em Valença (BA)
A Seção Sindical SINASEFE-IFBAIANO manifesta seu total desacordo com a nefasta proposta
de extinção de um dos campi do Instituto Federal com sede no município de Valença (BA),
reconhecendo que se trata da aplicação da cartilha de desmonte da Rede Federal de ensino.
Ao mesmo tempo, a Seção Sindical SINASEFE-IFBAIANO se coloca disposta a empenhar
todos os seus esforços na digna luta para manter a atuação do IFBA e IFBAIANO, atendendo a
população de Valença e dos demais municípios localizados em seu entorno.
Vale a pena relembrar que, no início desse ano, toda comunidade acadêmica e a sociedade
civil foram surpreendidas com informações acerca de um estudo encomendado pelo Ministério
da Educação com o objetivo de operacionalizar o reordenamento dos Institutos Federais
presentes no território do Estado da Bahia. Com isso, reagiu-se com bastante apreensão diante
da ausência de diálogo com a comunidade acadêmica e a sociedade civil. Acrescentou-se para
todo esse sentimento de apreensão o fato de tal estudo ter sido construído pelo Instituto
Falconi, organização que atua para diversas entidades do setor privado que enxergam a
educação, tão somente, como um bom negócio.
Fazemos essa breve rememoração para contextualizar as investidas do MEC com o intuito de
reduzir a presença do Instituto Federal em Valença. É necessário dizer que outro lado dessa
mesma moeda é o atendimento aos nefastos desígnios da agenda neoliberal em andamento no
Brasil, presidida pelo Governo Temer, cujo objetivo, ao extinguir campus do Instituto Federal, é,
ao mesmo tempo, abrir espaço para o mercado privado de educação e reduzir investimentos do
Estado em Educação e destiná-los aos parasitas do mercado financeiro através de pagamento
de juros e amortização de empréstimos que foram contraídos para garantir lucratividade dos
credores.
Diante desse cenário, conclamamos as servidoras e os servidores, vinculados à base da nossa
seção sindical, as entidades sindicais e os movimentos sociais, que têm andado juntos na
defesa de direitos, para a luta contra a extinção de campus do Instituto Federal, entendendo
que essa não é uma demanda apenas da comunidade de Valença, mas de todo nós!
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