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Quarta-feira  

Seletivo Técnico 
2022 do IFMA é 
lançado em live 

 
A Pró-reitoria de Ensino e 

Assuntos Estudantis (PRENAE) 
do IFMA divulgou ontem (16), 
o cronograma do Processo Sele-
tivo Unificado do IFMA, para o 
ingresso de novos alunos nas 
turmas de 2022. A divulgação 
ocorreu por meio da transmissão 
da live de lançamento do edital 
concurso, pelo canal da TV 
IFMA na plataforma YouTube. 

Segundo Márcia Andréa 
Araújo Santos, do Departa-
mento de Ensino Técnico 
(DETEC/PRENAE), a live foi 
a oportunidade para os partici-
pantes conhecerem os detalhes 
do documento, bem como para 
esclarecer quaisquer dúvidas 
diretamente com a equipe or-
ganizadora da seleção. 

Fonte: IFMA 

Feriado da Consciência Negra será de  
protestos #ForaBolsonaro 

 
“Fora Bolsonaro Racista”. 

Este será o grito que se ouvirá nas 
ruas de todas as capitais e várias 
cidades do país e do exterior neste 
sábado, 20 de novembro, feriado 
em que se celebra o Dia da Consci-
ência Negra. Confira abaixo a lista 
de cidades onde já tem atos marca-
dos. 

Este ano, no Dia da Consci-
ência Negra, os manifestantes vão 
levar às ruas as pautas da classe 
trabalhadora e as da luta antirracis-
ta no Brasil. As mobilizações orga-
nizadas pelos movimentos negros 
serão unificadas com os atos pelo 
impeachment do presidente Jair 
Bolsonaro. 

“Trabalhadores e trabalhado-
ras estarão nas ruas porque não 

aceitam mais este governo que já 
ceifou a vida de mais de 600 mil 
pessoas, um governo que promove 
a fome, o ódio e a cada dia, provoca 
mais tragédias e destruição”, diz o 
presidente da CUT, Sérgio Nobre, 
convocando a classe trabalhadora a 
participar dos atos. 

A unificação das lutas neste 
ato #20NForaBolsonaroRacista, 
que tem também pautas como a 
geração de emprego decente, pelo 
fim da fome e da miséria e contra a 
política econômica do governo Bol-
sonaro foi consenso entre as entida-
des que integram a Campanha Na-
cional Fora Bolsonaro e as que or-
ganizam, já há alguns anos, os atos 
de 20 de novembro. Entre elas, a 
Coalizão Negra por Direitos. 

Os protestos já estão organi-
zados em mais de 60 cidades até o 
momento – tanto no Brasil quanto 
em cidades do exterior. Ainda há 
coletivos, sindicatos e organizações 
que estão em processo de prepara-
ção de atos, que posteriormente se-
rão divulgados. 

 
Nas redes 

Além ruas, os protestos serão 
feitos também nas redes sociais com a 
hashtag #20NForaBolsonaroRacista. 
O secretário de Comunicação da 
CUT, Roni Barbosa convoca todos 
que não tiverem condições de ir às 
ruas neste sábado a se mobilizar nas 
redes sociais protestando contra o des-
governo Bolsonaro. 

Matéria completa em CUT.org.br 

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 09/2021 
 

O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no 
Estado do Maranhão - SINDSEP/MA, nos termos dos artigos 21, caput 
23, § 1° e 2°; 25 e 26, § 1°. I, do Estatuto, convoca todos os associados 
em gozo dos seus direitos estatutários, para participarem da Assembleia 
Geral Anual de Prestação de Contas de forma híbrida (Presencial e Re-
mota); presencial no auditório do SINDSEP/MA, sito à Av. Newton Bel-
lo, 524, Monte Castelo e de forma remota no link que estará disponível 
na página do SINDSEP/MA, dia 26 de novembro de 2021, às 15h em 
primeira convocação com o quórum mínimo dos associados aptos a vo-
tarem, de cinco por cento (5%) e às 15:30h em segunda convocação com 
o quórum mínimo dos associados aptos a votarem de um por cento (1%), 
para apreciação da Prestação de Conta Anual do Exercício de 2021. 

 
São Luís, em 17 de novembro de 2021. 

 
Raimundo Pereira de Souza, 

Presidente 

https://portal.ifma.edu.br/2021/11/17/73359/
https://portal.ifma.edu.br/2021/11/17/73359/
https://www.cut.org.br/noticias/feriado-da-consciencia-negra-sera-de-protestos-forabolsonaro-veja-onde-tem-atos-7f26
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NOTA DE PESAR  

A 
vida não dura o tempo que achamos que duraria. Tão pouco, 
é de obrigação dela nos fazer viver tudo o que queremos. A 
vida é eterna dentro do seu lastro temporal. Ela obedece exa-

tamente à métrica dos versos inexoráveis da sua historicidade. A vida 
é uma poesia que finda longe da compreensão dos leigos mortais. 

Nunca iremos nos acostumar a dizer ADEUS para as pessoas 
que amamos. Todos somos cobertos de imperfeições, e são essas 
singularidades que nos tornam únicos. Não nascemos para sermos 
perfeitos. Viemos ao mundo para sermos o melhor que podemos ser. 
Cada um sabe a magnitude e a dor de ser exatamente que é. E é 
assim, entre erros e acertos que construímos nossa caminhada. Não 
se morre quando se constrói uma história. 

Ontem, 16 de novembro 2021, o Sindsep/MA despediu-se do 
companheiro João Rafael Figueiredo, suplente do Conselho Fiscal. 

Rafael foi fundador e membro da diretoria do Sindsep/MA des-
de 1990 e nesse período deixou um legado de luta e respeito aos 
direitos dos trabalhadores. 

 Série de palestras “Novembro Negro - Africani-
ze” tem início nesta quarta 

Tem início hoje 17, a série 
de palestras “Novembro Negro – 
Africanize”, promovida pelo Cen-
tro Acadêmico de Enfermagem 
Rosilda Dias (Caerd), a Mídia Ma-
ria Firmina e o Coletivo Negro da 
UFMA (Conegru). O evento irá 
até o dia 25 e reunirá rodas de con-
versa, atividades em literatura, 
quadrinhos africanos e outros fato-
res relacionados à vivência e à cul-
tura negra. Toda a série de pales-
tras será transmitida por meio do 
Google Meet, com inscrições dis-
poníveis on-line, mediante taxa de 
R$ 5 a R$ 10. 

As atividades desempenhadas 
na ocasião terão certificados de 20 
horas. Dentre as palestrantes estão as 
professoras Claudia Moraes, Rakell 
Rays e Elisandra Cantanhede Ribei-
ro, além do docente Luis Carlos No-
leto, todos da UFMA. As palestras 
discutirão temas como o histórico de 
lutas da médica e militante Maria 
Aragão, a literatura africana e afro-
brasileira e o neocolonialismo pelo 
prisma proposto por Kwame Nkru-
mah, político ganense e pai do pan-
africanismo, teoria política de liberta-
ção africana. O evento tem apoio do 
Bambu Bar e da Central Roots. 

Programação do dia 17 
15h - Literatura Africana e Afro-
brasileira: Uma educação que liberta. 
Palestrantes: Profª Claudia Moraes 
- UFMA - São Bernardo; Profª 
Rakell Rays - UFMA - São Luís. 
16h - Maria Aragão: Mulher Ne-
gra de Lutas. 
Palestrante: Profª Elisandra Canta-
nhede Ribeiro - UFMA - São Luís. 
19h - Neocolonialismo e a emanci-
pação da África: uma leitura a par-
tir de Kwame Nkuma. 
Palestrante: Luis Carlos Noleto - 
UFMA – Liesafro 

Fonte: UFMA 

A vida é construída em cima um turbilhão de sentimentos e ações que ao longo do tempo cada ser hu-
mano vai percorrendo e assim foi edificada a trajetória de Seu Rafa, como carinhosamente sempre foi tratado. 

Homem simples e altivo, como sindicalista sempre teve como característica 
marcante a retidão de caráter e a forma firme de posicionar-se. Era também apaixo-
nado por futebol e tinha o Flamengo como seu time do coração. 

Nesse momento de dor e consternação solidarizamo-nos com todos os fami-
liares e amigos. 
 

João Rafael PRESENTE! 

 


