Carta nº 171/17
Brasília, 22 de junho de 2017
Ao Excelentíssimo Senhor
Ricardo Vieira Coutinho
MD. Governador do Estado da Paraíba
João Pessoa – PB
Senhor Governador,
Ao cumprimentá-lo, vimos solicitar uma audiência entre Vossa Excelência, a
ADUEPB Seção Sindical do ANDES-Sindicato Nacional e o Comando de greve da categoria
docente da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), visto que, os docentes encontram-se em
greve desde o dia 12 de abril, em defesa da autonomia da UEPB (Lei nº 7.643/2004); do respeito ao
orçamento a ser destinado à UEPB, nos termos da LOA/2017; da garantia de manutenção dos campi
da Universidade e de vagas para discentes na graduação; reposição salarial, descongelamento das
progressões funcionais e construção da residência universitária do Campus I.
As Instituições Estaduais de Ensino Superior Públicas são responsáveis pela
interiorização e por grande parte das matrículas nas licenciaturas do ensino superior público em
nosso país, cumprindo um papel de grande relevância no desenvolvimento socioeconômico regional
e nacional. A UEPB não foge a essa regra, e a deflagração da greve, último recurso utilizado pelos
docentes, deu-se exatamente pela impossibilidade de resolução da pauta de reivindicações por meio
da negociação até a data da deflagração do movimento paredista. Contudo, em vários estados,
governos das mais diferentes matizes políticas têm se sentado à mesa de negociação com o
movimento docente para discutir, por meio do diálogo permanente, as demandas da categoria
docente. Nesse sentido, acreditamos que a imediata abertura do diálogo será o caminho para a
resolução do impasse da greve e para a retomada das atividades acadêmicas.
A direção do ANDES-SN, sindicato que representa os(as) docentes das Instituições
de Ensino Superior coloca-se à disposição para contribuir no processo de negociação, junto com a
ADUEPB Seção Sindical e as representações das outras categorias da comunidade universitária,
participando de audiências futuras convocadas pelo governo de Vossa Excelência.
Na certeza de que partilhamos dos mesmos interesses de fortalecimento da educação
pública e gratuita, aguardamos o mais breve possível uma resposta positiva à solicitação de uma
audiência.
Respeitosamente,
Profª Eblin Farage
Presidente

