UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

NOTA EM SOLIDARIEDADE A GESTÃO CENTRAL DA UFAL
Docentes, servidores técnico-administrativos e estudantes da Faculdade de
Serviço Social/ FSSO da Universidade Federal de Alagoas/ UFAL, repudiam
veementemente o posicionamento arbitrário da direção dos sindicatos ADUFAL e
SINTUFAL, por entender que a petição à justiça e prisão da reitora Valéria Correia, do
vice-reitor José Vieira, do procurador e da diretora do DAP ferem o princípio da autonomia
universitária e fragiliza a universidade pública, gratuita e socialmente referenciada.
Numa conjuntura política de avanço da ofensiva conservadora no Brasil e no
mundo, de ataques às universidades federais públicas, tal posicionamento é inaceitável.
Estes sindicatos ao agirem de forma arbitrária, coercitiva negam a história de luta e de
organização política da classe trabalhadora, contrariando as representações dos
movimentos de base que sempre defenderam o diálogo, a democracia e a ampla
mobilização como estratégias de negociação e encaminhamento das pautas de interesse
das categorias docente e servidores.
Nossa solidariedade a Reitora, Profa Valeira Correia, ao tempo em que registramos
o reconhecimento do seu trabalho à frente da gestão central da universidade, o seu
compromisso acadêmico e político nas diversas frentes de luta em defesa da saúde
pública, do Sistema Único de Saúde (SUS) e da educação superior pública e de qualidade.
Nós, assistentes sociais docentes e estudantes em processo de formação na
graduação e pós-graduação, e servidores, estamos com você Valéria!
Não fugimos à luta, fazemos a defesa intransigente da autonomia universitária, da
democracia e da garantia dos direitos sociais.

Reivan Souza e Clarissa Maranhão
Direção da FSSO/ UFAL
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