Manifesto em oposição
terceirizadosjas

à

demissão

sistemática

de

funcionários/as

O Corpo Discente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia (PPGAS) da
Universidade de Brasllia (UnB) vem a público manifestar veemente oposição à demissão em
massa de funcionárias e funcionários terceirizados por parte da Reitoria. Expressamos total
contrariedade à política perpetrada pela atual administração e lamentamos profundamente
que, em tempos de redução drástica de recursos orçamentários por parte do governo federal,
a opção adotada seja a de precarizar o trabalho de servidores/as desta Universidade.
A Universidade de Brasília é assentada em três pilares fundamentais: ensino, pesquisa e
extensão. É sobre eles que nos erigimos e pelos seus avanços que trabalhamos
cotidianamente. Quando dizemos trabalhamos, fique claro: não tratamos apenas de
docentes. Tratamos, igualmente, de discentes e de funcionários. Todas estas categorias
participam, integralmente, da construção do conhecimento na qual confiamos e deposit amos
nossas maiores energias. Assim também o fazem osj as servidores, sejam do quadro
funcional da UnB, sejam, como hoje é frequente, contratados por mecanismos de
terceirização.
Na manhã de quinta-feira (31/08), a servidora Branca, 52 anos, dos quais 26 na
Universidade de Brasília, foi surpreendida com uma carta de demissão. Branca é mãe de
duas filhas e está há dois anos de sua aposentadoria com valor integral. Para chegar ao
trabalho, toma dois ônibus. Para voltar para casa, mais dois. Todos os dias. Nunca se
atrasou, nunca desrespeitou colegas de trabalho e sempre trabalhou com o máximo de
disposição e lealdade. Branca, em todos esses anos, tornou-se amiga de todas as pessoas que
passaram pelo Departamento, acompanhando trajetórias que começaram na graduação e
hoje se constroem na docência em antropologia Sua força de vontade e sua determinação
são incomparáveis e exemplos para todos/as nós.
A demissão de Antônia Herculana da Silva Valle, a Branca, é injusta e atroz. Indignante.
Ficarmos todos calados nessa circunstância é o mesmo que aceitá-la como normal, parte
necessária e inevitável de nossas vidas. Não o é. Demiti-la, assim como demitir os tantos
outros funcionários terceirizados da Universidade de Brasília, é uma decisão política. A
Reitoria, ao fazê-lo, escolhe quem privilegiar e quem prejudicar. Ao optar por esta alternativa
cruel, opta também por se silenciar ao desmonte planejado do ensino público por parte do
governo federal. Aceita pacificamente - violentando outras pessoas - a política de redução do
orçamento sem mobilizar-se contra, em campanha para a qual todos poderíamos contribuir.
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Se, nesse contexto, todos saímos menores diante do mundo que se desmancha a nossa frente,
imaginem-se aqueles e aquelas que tanto fizeram para tornar esta Universidade o símbolo
que é.
Expressamos total desacordo com esta demissão não somente porque entendemos tal atitude
como manifestação mínima de solidariedade a quem tanto trabalha para a Universidade de
Brasília, mas porque, acima de tudo, compreendemos que as pesquisas e aulas feitas nestas
circunstâncias ferem a dignidade desses trabalhadores e trabalhadoras que há pouco nos

acompanhavam. Ao continuarmos trabalhando normalmente, sem qualquer medida de
oposição, o fazemos à esteira do sofrimento e da miséria alheias. Com isso, não
compactuamos. Não compactuaremos! Jamais!

Brasília, 04 de Setembro de 2017,
Corpo discente (PPGAS/UnB)
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