
 

 

 

 

 

 

NOTA DE SOLIDARIEDADE DA DIRETORIA DO ANDES-SN AOS 

DOCENTES DA UESB 

 

A diretoria do ANDES-SN vem a público manifestar sua total e irrestrita 

solidariedade aos companheiros e companheiras docentes da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), bem como os demais manifestantes e trabalhadores que 

foram barbaramente reprimidos por seguranças do governador do Estado da Bahia, 

durante uma manifestação pacífica no ato de inauguração de uma Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA), na cidade de Vitória da Conquista, no dia 22 de agosto de 2016. 

O ANDES-SN tem combatido de forma firme e vigorosa todas as formas de 

criminalização dos movimentos sociais. É inaceitável que uma reivindicação de 

docentes, técnico-administrativos e estudantes por melhores condições de trabalho e em 

defesa da Universidades estaduais baianas seja tratada com tamanha brutalidade por 

parte de qualquer governo. Essa demonstração de desrespeito e violência do Governo da 

Bahia, que, em vez de dialogar, prefere agredir fisicamente e moralmente os docentes, é 

absolutamente inaceitável em um Estado democrático e de direito e deve ser denunciada 

e repudiada com todo vigor junto à sociedade brasileira. 

Os projetos de Lei que atacam a liberdade e autonomia da prática docente 

(Escola sem Partido), a Lei antiterrorismo e os PLP 257 e a PEC 241, que objetivam  

implementar um violento arrocho salarial, além da retirada dos direitos dos servidores 

públicos, são a expressão da contra reforma do Estado e de um conservadorismo 

abominável que, de várias formas e em várias frentes, procura sucatear os serviços 

públicos em prol dos interesses privados e criminalizar todos aqueles e aquelas que 

lutam e denunciam os ataques às liberdades e aos direitos sociais. Contra os ataques 

dessa natureza não deve haver trégua. Só a luta e a denúncia podem mudar esse quadro.  

Os docentes da UESB não devem se intimidar ante mais este ato de 

criminalização de suas reivindicações, mas sim intensificar as lutas em curso. Além 

disso, a coragem e determinação dos docentes da UESB, mais um exemplo da vitalidade 

dos docentes que se encontram na base do ANDES-SN, renovam nossas forças em 

defesa do projeto de uma educação pública, gratuita, de qualidade, laica e socialmente 

referenciada. Estamos juntos, solidários e fortes na luta. Sigamos em frente sem temer o 

futuro. 

Lutar não é crime! 

 

Brasília, 25 de agosto de 2016. 

 

 

Eblin Farage 

Presidente do ANDES-SN 


