pela valorização salarial, pela reestruturação
da carreira, por melhores condições de trabalho
e garantia de autonomia universitária!

21 DE MAIO DE 2014: DIA DE PARALISAÇÃO NACIONAL DA EDUCAÇÃO!
BASTA! Como trabalhadores/as, como brasileiros/as, como capixabas, como
professores, técnicos e estudantes, não podemos aceitar mais esse descaso!
Estamos mobilizados para exigir dos governos federal, estadual e municipal, negociação com todos os trabalhadores da educação e dizer basta à precarização das
condições de trabalho/ensino nas escolas e nas universidades.
Em todos os níveis da Educação pública, os governantes ignoram as greves dos
trabalhadores, desviam-se do diálogo, e, a contragosto, empurram goela abaixo um
modelo de sucateamento, privatização e terceirização. Justamente onde a qualidade da
formação humana deveria ser prioridade. Quem perde é a população!
O Governo Federal não negociou com nenhuma das categorias em greve (Fasubra e
Sinasefe). Também posterga a negociação com os professores das Universidades Federais,
que, mesmo não estando em greve, deparam-se com tentativas de enganação. Com intuito
de ganhar tempo no cenário político da Copa e Eleições, o Governo adia reuniões e dá
respostas vagas à categoria. O episódio mais recente foi o cancelamento de reunião entre a
Secretaria de Educação Superior (Sesu/MEC) e o Andes - Sindicato Nacional, que ocorreria
hoje, dia 21/05. A reunião sequer foi remarcada.
CHEGA DE ENROLAÇÃO! Queremos discutir propostas para a educação, para a Universidade, para a carreira e para o serviço público. Todas as categorias da Educação paralisaram
as atividades. Isso quer dizer que algo está errado! Quanto menos os governos ouvem nossas
propostas em defesa da educação, mais vemos esta política pública entrar em colapso.
Na Ufes, o cenário é de CAOS! É uma das pioneiras na privatização/terceirização
(restaurantes, hospital, vigilância, limpeza, etc.). O Reitor Reinaldo Centoducatte e equipe
têm demonstrado as implicações desse modelo de gestão que combina terceirização,
centralização (falta de diálogo e de transparência com a gestão dos recursos) e truculência (uso da vigilância patrimonial para combater grevistas e grupos de oposição).
A terceirização põe interesses econômicos e políticos escusos para dentro da universidade. Como prestam serviços visando o lucro, não se importam com as condições de
trabalho e ensino, com os trabalhadores, com a continuidade e qualidade dos serviços.
A empresa PH Serviços, por exemplo, se apropriou de recursos públicos e, utilizando da
gestão corrupta e ineficiente, decretou falência e deixou a Ufes (e outras universidades)
completamente imunda e insalubre. Sem os serviços de limpeza, a permanência no
Campus está insustentável. É preciso questionar fortemente este modelo de gestão por
terceirização. Onde está o melhor custo-benefício? Onde estão eficiência/eficácia? E
quem agora irá assegurar emprego e direitos aos trabalhadores terceirizados? E a
falida Fundação Ceciliano Abel de Almeida? E a vigilância patrimonial? Quem é a segurança e quem é a ameaça nesta universidade?

A EDUCAÇÃO PÚBLICA É UM DIREITO DE TODOS! O NOSSO DEVER É LUTAR POR ELA!

