
Circular nº 424/17

Brasília(DF), 7 de dezembro de 2017

Às seções sindicais, secretarias regionais e à(o)s diretora(e)s do ANDES-SN

Companheiro(a)s,

Encaminhamos, para conhecimento, Nota da Diretoria do ANDES-SN 

sobre os ataques às universidades públicas.

Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações 

sindicais e universitárias.

Prof. Francisco Jacob Paiva da Silva
1º Secretário



NOTA DO ANDES SOBRE OS ATAQUES ÀS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

 A diretoria do ANDES-SN vem a público repudiar a operação da Polícia 
Federal de 6 de dezembro de 2017, que conduziu coercitivamente o reitor, a vice-reitora 
da UFMG, bem como o ex-reitor e o ex-vice-reitor. A operação denominada “Esperança 
Equilibrista” já demonstra no próprio nome o escárnio para com todos e todas que 
lutaram pelo fim da ditadura militar no Brasil e por aquele(a)s que defendem a 
democracia neste país. 

 Os ataques às Universidades Públicas vão desde os sucessivos cortes e/ou 
contingenciamento de verbas, perseguição à(o)s que lutam, imposição de cerceamento 
da liberdade de expressão de professore(a)s, propaganda enganosa buscando 
desmoralizar o(a)s servidore(a)s e criminalizar o movimento sindical. 

 Durante o ano de 2017, tivemos vários casos de ações arbitrárias 
proferidas pela justiça e/ou Ministério Público, que impetram ações espetaculosas, 
como a condução coercitiva, em explícita tentativa de desmoralização da Universidade 
Pública. 

 A Universidade Pública é maior que seus(suas) gestore(a)s; ela é uma 
conquista da classe trabalhadora e um patrimônio da sociedade, o qual defendemos de 
forma aguerrida. Dessa instituição, historicamente cobramos democracia interna, 
transparência nas contas e averiguação de toda e qualquer denúncia de corrupção. 
Porém, ressaltamos, que nenhum(a) membro da comunidade acadêmica deve ser 
perseguido(a), punido(a), desmoralizado(a) e achincalhado(a), ainda mais em processos 
inconclusos que tomam por base suposições, sem conceder o direito legítimo de ampla 
defesa.

 Para o ANDES-SN, a ação fere direitos fundamentais das pessoas e é 
parte de uma tentativa de desmonte do Estado brasileiro, que toma a forma de ataque ao 
serviço público, à(o)s servidore(a)s e às instituições. Por isto, coerente com sua histórica 
defesa da democracia e da universidade pública, laica, autônoma e socialmente 
referenciada o ANDES-SN repudia veementemente a ação da polícia federal, pois ela 
materializa o posicionamento seletivo que tem assumido o judiciário brasileiro.

Brasília, 7 de dezembro de 2017.

Diretoria do ANDES-Sindicato Nacional


