
Belo Horizonte, 20 de março de 2016 

A toda comunidade acadêmica da UEMG e ao povo brasileiro. 

 

A ADUEMG nasceu no ano de 2013 a partir de um enorme desejo de seus fundadores em construir 

processos democráticos, igualitários e coletivos de trabalho no ensino superior público de Minas 

Gerais. Desta forma, observamos com imensa preocupação o que tem ocorrido no cenário nacional 

nos últimos dias, e que certamente afetará toda população. 

Mantendo-nos firmes no princípio da independência que as entidades sindicais devem ter, e que 

também é um princípio do nosso Sindicato Nacional – ANDES SN, condenamos firmemente o 

aparente aparelhamento de instituições jurídicas e seus atores que deveriam zelar pela cidadania de 

toda a população e pelo estado de direito. Entendemos que não cabe ao poder judiciário posicionar-se 

politicamente e atropelar o modo operante da justiça em nosso país, adotando princípios 

maquiavélicos e que, perigosamente podem se tornar armas prontas para mirar em outros sujeitos a 

partir da simples vontade de magistrados. 

Também condenamos veementemente o posicionamento parcial e mentiroso da grande mídia, com 

destaque para a patente parcialidade da Rede Globo. Os meios de comunicações no Brasil são 

concessões que devem estar a serviço da sociedade, não a favor de uma parcela da população que não 

sabe ainda aceitar o jogo democrático. 

Por fim, discordamos fortemente da tentativa de consenso do governo do PT com a burguesia em 

nosso país. Onde está o capital não há espaço para avanços significativos nos direitos sociais. As 

concessões permitidas pelas oligarquias são imediatamente retiradas, como podemos observar hoje: a 

perda na qualidade da Educação com legalização das OS nas escolas e Universidades públicas, o 

genocídio indígena comandado pelo agronegócio, o ecocídio que compromete nosso futuro, a grande 

traição ao povo brasileiro na entrega do pré-sal ao capital estrangeiro, e muito recentemente, a 

criminalização dos movimentos sociais com o referendo da presidente Dilma a lei anti terrorismo. 

A ADUEMG continuará na luta por uma Universidade Pública, Gratuita, Laica, Democrática e 

Socialmente referenciada. Não apoiará golpes de nenhuma natureza, nem tão pouco retiradas de 

direitos sociais conquistados pela luta das trabalhadoras e trabalhadoras no Brasil. 
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