TODO APOIO À OCUPAÇÃO DAS / OS ESTUDANTES DA UEFS:
SÓ A LUTA MUDA A VIDA!
A diretoria da Adufs, Seção Sindical do ANDES-Sindicato Nacional, reunida no dia 08 de novembro do
corrente ano, vem, mais uma vez, prestar seu apoio amplo e irrestrito à ocupação dos e das estudantes da
Universidade Estadual de Feira de Santana, estendendo-o às ocupações das/os alunos na Uneb, Uesc, Uesb,
Ufba, Ufrb, Ufob, Univasf, Ufsb e Ifba. Mais ainda, amplia a solidariedade a todas/os os/as discentes que
ocupam escolas, institutos e universidades em todo Brasil, a exemplo do Colégio Estadual Luiz Viana Filho,
em Feira de Santana.
Este Sindicato, que tem sua história marcada pela defesa de um projeto de universidade pública, gratuita,
de qualidade socialmente referenciada, classista e democrática, não poderia se eximir de apoiar jovens lutadores
e lutadoras que ousam romper com as amarras reais e ideológicas, lutando por um sistema verdadeiramente
igual e justo. Essa batalha incorpora a resistência contra o ajuste fiscal ampliado e intensificado pelo governo
golpista e ilegítimo de Michel Temer, portanto, contra a PEC 55 (antiga 241) e a Medida Provisória de Reforma
do Ensino Médio.
Ao mesmo tempo, estranhamos o empenho do Ministério Público da Bahia (MP-BA) em abrir um
inquérito para pressionar o reitor da Uefs a solicitar a reintegração de posse. Não nos lembramos do MP
defendendo a universidade quando esta mais precisou, ou seja, quando os sucessivos governos baianos a
atacaram por meio da redução no orçamento, da precarização das condições de trabalho e estudo e da retirada
dos direitos trabalhistas. Essa ação do MP só reforça nosso apoio aos estudantes. Ou seja, o ataque teve efeito
contrário.
Em tempo, solicitamos que professores e professoras respeitem as deliberações encaminhadas nos
espaços legítimos e autônomos dos estudantes, e suspendam as atividades de ensino, pesquisa e extensão na
Uefs.
Convocamos nossos colegas a se fazerem presentes na assembleia da Adufs, a ocorrer nesta quinta (10),
às 9h, no pórtico da universidade. Neste espaço apreciaremos o indicativo de greve encaminhado pelo ANDESSN, como último passo para a construção de uma greve nacional do Sindicato, contra os mesmos motivos que
levam hoje os estudantes a se mobilizarem, ou seja, a PEC 55 e a Medida Provisória do Ensino Médio. Ainda
reafirmamos a importância de toda a categoria docente prestar apoio político e material às ocupações.
Também convocamos professores e professoras a compor o ato do dia 11 de novembro, construído em
conjunto com estudantes, sindicatos e movimentos sociais de Feira de Santana. Só a luta organizada pode barrar
os ataques do governo golpista.
Por fim, endossamos as palavras de ordem que aprendemos com nossos e nossas estudantes:
NÃO É O SEU SEMESTRE QUE ESTÁ EM JOGO, SÃO OS PRÓXIMOS 20 ANOS DA
UNIVERSIDADE!
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