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Bagé, 09 de agosto de 2019 

 

 
A Vossa Magnificência 
Professor Marco Antônio Hansen 
Reitor da Universidade Federal do Pampa 
Bagé/RS 

 

 

Magnífico Reitor, 

 

Considerando que até o momento, o governo federal mantém sua 

política de cortes no orçamento das universidades, o que pode inclusive 

inviabilizar o andamento das atividades ao longo do segundo semestre; 

 

Considerando que o governo pretende avançar no processo de 

privatização e mercantilização do conhecimento, atrelando Universidades a 

financiamentos privados, o que enfraquece, quando não extingue, a 

democratização do acesso ao ensino superior público neste país; 

 

Considerando que há em um curso no país um projeto de desmonte 

dos serviços públicos, em especial da educação superior, e que esse projeto 

precisa ser combatido com uma postura política coerente, firme, incisiva, 

pautada pelo diálogo, sim, mas nunca pela velha politiquice de participar de 

almoços, jantares, homenagens e beijar a mão justamente daqueles que 

encabeçam o projeto de sucateamento do ensino público superior no Brasil; 

 

Considerando que a Federação de Sindicatos de Trabalhadores 

Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil 

(FASUBRA) já deliberou e orientou a participação de todas as suas unidades 

de base nos atos em defesa de uma educação pública, laica e de qualidade; 
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A Direção Geral do Sindipampa vem, por meio deste, informar que a 

categoria dos técnico-administrativos em educação irá, junto a estudantes e 

professores, PARALISAR suas atividades E PARTICIPAR das mobilizações 

nacionais em defesa da educação, que ocorrerão em todo o país no 

próximo dia 13 de agosto.  

 

 

Desde já nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

 

Atenciosamente 

 

 

Eduardo Chagas 

Direção-Geral SINDIPAMPA 


