MOÇÃO DE APOIO ÀS OCUPAÇÕES POR ESTUDANTES, ÀS ADMINISTRAÇÕES QUE
ADOTAM POSTURA DIALÓGICA E DE REPÚDIO À ADOÇÃO DE MEDIDAS
AUTORITÁRIAS DE PARCELA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOTADAMENTE A 2ª
PROMOTORIA DO MP/ FEIRA DE SANTANA;
Os professores e as professoras da Uefs, reunidos em assembleia, no dia 10 de novembro deste, vêm
prestar apoio à ocupação legitimamente protagonizada por estudantes da instituição, estendendo-o às
ocupações de alunos universitários e secundaristas em todo o país, particularmente na Bahia, tais
como na Uneb, Uesc, Uesb, Ufba, Ufrb, Ufob, Univasf, Ufsb, Ifba e Colégio Luiz Viana Filho.
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), a Medida Provisória de Reforma do Ensino Médio e os diversos projetos de lei
visando instituir a Mordaça nas Escolas.
Reafirmamos a importância de toda a categoria docente, entidades classistas e movimentos sociais
prestarem apoio político e material às ocupações. Apoiamos as administrações do sistema público de
educação, tais como as reitorias e as direções de escolas que vêm adotando posturas dialógicas,
processuais de negociação, reconhecedoras do protagonismo de nossos jovens e da pertinência de
suas lutas no contexto atual do país, ao invés de reprimir o movimento estudantil.
Ao mesmo tempo, repudiamos medidas autoritárias e precipitadas que vêm sendo adotadas por parte
do Ministério Público da Bahia (MP-BA), notadamente a 2ª Promotoria do MP de Feira de Santana,
ao pressionar o reitor da Uefs e dirigentes de escolas a solicitarem da Polícia Militar a desocupação
forçada e imediata, identificar e delatar membros do Diretório Central dos Estudantes, tratando os
discentes mobilizados em luta como invasores.
Exigimos que o MP cumpra suas missões constitucionais, defendendo a autonomia, a gestão
democrática e a qualidade de nossas universidades e escolas públicas, atacadas por meio de
sucessivas reduções no orçamento, pela progressiva precarização das condições de trabalho e estudo,
retirada dos direitos trabalhistas e seriamente ameaçadas pelas medidas do governo ilegítimo e
golpista, contra as quais as entidades sindicais de trabalhadores da educação e o movimento
estudantil têm resistido.
Só a luta organizada pode barrar os ataques do governo golpista. Por fim, transmitimos nosso
empenho para o fortalecimento e a ampliação da luta, e desejamos que o movimento estudantil tenha
sucesso nas negociações. 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!

Feira de Santana/BA, 18 de novembro de 2016.
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