NOTA DE PESAR
Edson Siolli
Hoje pela manhã soubemos do falecimento de nosso amigo e companheiro Edson Siolli,
coordenador do CA de Letras e discente do Campus IV da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), em
Jacobina-BA. Lamentamos essa grande perda para o movimento estudantil da Bahia, protestando desde
sempre nossa alegria de ter convivido com Siolli, a quem carinhosamente chamávamos de “Dragão”, uma
pessoa que nos inspira força, persistência e vontade de vencer. Siolli representou o que ainda falta na
maioria dos nossos estudantes das IES baianas: competência e consciência de seu papel numa sociedade
pós-industrial, desigual, pseudodemocrática e oligárquica.
Durante a realização do XVI Encontro Baiano dos Estudantes de Letras (EBEL), evento organizado
pelo empenho de Edson e dos demais companheiros de Jacobina, ele nos recebeu muito bem, com toda a
atenção e todas as noites sem dormir, dignas de um sujeito que presta um grande serviço e incentivo à
cultura e ao intercâmbio acadêmico em nossa Bahia. Inteligente e vivaz, Siolli era um grande companheiro
pela luta de igualdade de condições e construção da democracia em nossa sociedade.
Consternados, enviamos os protestos de solidariedade a amigos e à família enlutada e decidimos
por Luto formal do Centro Acadêmico de Letras da UESC, nossa entidade, por três dias, contados da data
de publicação desta nota. O luto não acarreta paralisação das atividades, mas construção das mesmas em
luto por Edson Siolli. A comissão organizadora do XVII EBEL, em sinal de solidariedade, decide, através
deste documento, homenagear Edson Siolli com o Espaço Cultural Edson Siolli, onde acontecerão as
apresentações culturais.
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