MOÇÃO DE APOIO – GREVE DOS ESTUDANTES DA UEFS
OCUPAR E RESISTIR PELA DEFESA DOS DIREITOS!
A diretoria da Adufs-BA, Seção Sindical do ANDES-SN, vem, por meio desta, manifestar amplo
apoio às ocupações e manifestações realizadas por estudantes no Instituto Federal da Bahia (IFBA),
na Universidade Federal do Recôncavo (UFRB) e nas universidades estaduais de Feira de Santana
(Uefs), do Sudoeste da Bahia (Uesb), do Estado da Bahia (Uneb) e de Santana Cruz (Uesc).
A luta empreendida em todo o país para barrar a reforma do Ensino Médio, o projeto Escola Sem
Partido e a aprovação da PEC 55 (241) é legítima e se coloca na dianteira das lutas pela defesa dos
direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal de 1988. No momento em que o governo
ilegítimo de Michel Temer vem desferindo duros golpes às conquistas históricas da classe
trabalhadora, a demonstração de resistência deve fortalecer a nossa luta pela construção de uma
greve geral.
Vale ressaltar que, em 2015, durante a valorosa greve dos professores das Universidades Estaduais
da Bahia (Ueba), no momento da ocupação na Secretaria de Educação (SEC), a participação dos
estudantes foi de fundamental importância para que o governo da Bahia enviasse representantes,
acompanhados do braço armado da Polícia Militar, para a reunião de negociação.
Esperamos que a respectiva luta no plano nacional possa alcançar êxito na reivindicação contra a
aprovação da PEC 55 (241) e os ataques à educação pública, assim como consiga reafirmar a
mobilização dos estudantes das universidades estaduais em defesa de 1% da Receita Líquida de
Impostos (RLI) para ações voltadas à permanência estudantil.
Só a luta muda a vida!
Feira de Santana, 03 de novembro de 2016.
Diretoria da Adufs
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