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Fundada em 10/10/2016
NOTA DE REPÚDIO À AMEAÇA E À VIOLÊNCIA
Os servidores e servidoras e a Diretoria do SINASEFE IFG Campus
Valparaíso vêm a público repudiar toda e qualquer forma de ameaça sofrida por
trabalhadoras e trabalhadores deste campus. Desde agosto estamos sendo
ameaçadas e ameaçados por um pai que, não respeitando aos processos internos
de reavaliação, tem confrontado os procedimentos institucionais regimentalmente
estabelecidos. Demostrando, ainda, desrespeito a todo o processo educacional. As
ameaças proferidas contra a vida de docentes diretamente relacionados ao caso,
que puderam ser presenciadas por testemunhas da comunidade interna e externa, é
uma violência contra a dignidade e integridade física e psicológica de toda a
categoria.
Esta Seção Sindical compreende a importância de se estabelecer meios de
diálogo entre pais, responsáveis, docentes e demais envolvidos no processo
educacional. No entanto, é primordial que se possa zelar pela segurança de todas
estas pessoas durantes estes momentos de convivência. É inadmissível que um
profissional da educação seja ameaçado ou ameaçada em ambiente de trabalho. A
luta deste sindicato é pela valorização e respeito aos profissionais da educação
(técnicos-administrativos e docentes) e sempre se posicionará contrário às ações de
violência cometidas em qualquer esfera.
Reiteramos que os servidores e servidoras deste campus não
trabalharão sob pressão e ameaças. Tomaremos todas as medidas cabíveis para
que sejam cessadas e para que possamos continuar as atividades pedagógicas
dentro da normalidade, sempre em busca de uma educação pública e de qualidade.
Este é um momento de solidariedade, respeito e união!
Exigimos respeito aos que lutam por uma educação de qualidade, fazendo de
sua prática profissional um projeto transformador!
Pelo fim da violência contra os profissionais da Educação!
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