Circular nº 027/13
Brasília, 15 de março de 2013

Às seções sindicais, secretarias regionais e aos Diretores

Companheiros,

Encaminhamos, anexa, Carta de solidariedade do ANDES-SN ao
professor Ricardo Antunes que está sendo interpelado judicialmente pelo Proifes.
Solicitamos às seções sindicais que enviem suas manifestações de apoio ou
assinem a Carta anexa.
Orientamos às seções sindicais que além de publicizarem suas
manifestações as encaminhem à secretaria do ANDES-SN para que possamos
fazer a entrega ao professor Ricardo Antunes e, se for o caso, anexá-las ao
processo movido contra o professor.
Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações
sindicais e universitárias.

Profª Marinalva Silva Oliveira
Presidente

Ensino Público e Gratuito: Direito de Todos, Dever do Estado.

Carta de solidariedade do ANDES-SN ao professor Ricardo Antunes
Em entrevista dada no Programa Roda Viva da TV Cultura, em três de
setembro de 2012, ao ser abordado o tema da greve das Instituições Federais de
Ensino, em curso havia quase quatro meses, o Professor Ricardo Antunes assim se
expressou: “Alguém acredita que tem greve? Que a greve acabou porque uma
entidade criada pelo governo, incentivada pelo governo, chamada PROIFES, ela não
fala pelo conjunto dos Professores, as universidades federais ainda estão
paralisadas...”. Em razão dessa fala, o Professor Ricardo Antunes está sendo
interpelado judicialmente pelo PROIFES (Federação de Sindicatos de Professores e
Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior).
Esta interpelação, antidemocrática por sua natureza, parte de uma entidade
que propala defender os interesses dos professores, mas que, com essa medida de
intimidação e tentativa de imposição de silêncio aos que lhe são críticos, revela sua
face de intolerância e descompasso com o que está ocorrendo nas Instituições
Federais de Ensino, na qual trabalham milhares de professores e professoras que
lutam por uma educação de qualidade e, para tanto, cobram condições de trabalho
que lhes permitam cumprir os compromissos para atender às inúmeras demandas
sociais apresentadas pela população, em especial a juventude brasileira.
Essa interpelação é, pois, uma atitude inconcebível! Porém, visa calar a voz
de um intelectual crítico e combativo que vem realizando estudos sistemáticos
sobre os trabalhadores e as condições de trabalho sob o Capital. Contudo, será
inócua, pois Ricardo Antunes é daqueles que não se calam quando a Educação
Pública está sob ameaça, quando os direitos são lesados e os trabalhadores são
massacrados.
Por sua postura em defesa da educação, por sua luta pela democracia e por
suas ações visando construir um país socialmente mais justo, o ANDES-SN
solidariza-se com o Professor Ricardo Antunes e oferece-lhe o seu suporte político
e jurídico.
O ANDES- SINDICATO NACIONAL reafirma o seu compromisso com a
liberdade e respeito às divergências de ideias, e expressa sua veemente posição a
favor da liberdade de expressão e contrária a todos as tentativas de silenciar e
calar a crítica e a livre manifestação.
A Diretoria
Brasília, 15 março de 2013.
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