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Manifestação garante obras de
recuperação de marquises

Entidades serão recebidas pelo governo do Estado na segunda e na terça

Trabalhadores e estudantes cobram solução contra o desabamento
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Placa afixada em protesto contra descaso com a universidade

No dia 31 de janeiro fez um ano

do desabamento da marquise

que liga os blocos A e B do

12º andar. A data foi lembrada

com um protesto de

trabalhadores e estudantes da

UERJ. O ato começou com a

instalação de uma placa

denunciando o descaso com o

patrimônio público, que

completou um ano. Em

seguida, a manifestação seguiu

para o “Hall do Queijo” e

contou com apoio da

comunidade universitária.

No início da semana foi

divulgado pela imprensa o

corte de verbas para a

educação. Fato que gerou ainda

mais revolta nos manifestantes.

População

merece

respeito.

A UERJ se

nega a morrer.



A manifestação teve um saldo mui-

to positivo. O governador do Rio

de Janeiro, Sérgio Cabral, em vi-

sita ao HUPE, ao saber pelo

Sintuperj do que acontecia na uni-

versidade determinou que a Em-

presa de Obras Públicas do Esta-

do (Emop) abra licitação para re-

solver o problema. As obras devem

começar em 45 dias.

O Sintuperj entregou um documen-

to ao governador com denúncias

dos problemas da universidade e so-

licitando reunião para discutir a si-

tuação e os salários defasados.

A pressão do Sintuperj deu resul-

tado. Duas reuniões foram

marcadas com o Sintuperj,

Asduerj e DCE. Uma com o Se-

cretário de Ciência e Tecnologia,

Alexandre Cardoso, para segunda-

feira. O chefe de gabinete da Casa

O ato chamou a atenção da imprensa,

que compreendeu a gravidade do

problema. A universidade pública não

pode por em risco a vida de quem a

freqüenta.

Para Denise Brasil, vice-presidente da

Asduerj, a queda das rampas

simboliza a crise que a universidade

está enfrentando. “Essa crise não

começou no último ano, é

conseqüência de uma sucessão de

cortes de uma política de descaso”.

Muitos estudantes apoiaram e

participaram do evento.

Daniel Oliveira, representante do

DCE, “a situação é de descaso total

com a educação superior. Isso está

inserido numa política de

fortalecimento do setor privado”.

Entidades cobram solução

Pressão dá resultados

Civil, Régis Fitchner também se

comprometeu em receber repre-

sentantes das entidades na terça-

feira (6/2).

Na visita ao Hupe, o governador

disse que não pretende reduzir as

Rosalina Barros, diretora do Sintuperj

disse que “não gostaria de estar neste

momento, em um ato que denunciava

um ano de descaso com o patrimônio

público. E que defende a universidade

verbas para a Educação e Saúde.

Declarou que haverá revisões a

cada dois meses para reparar os

cortes. O Sintuperj defende que

não haja cortes. A reparação já é

uma medida tardia.

Placas alertam para o descuido com a universidade

Diretoria do Sintuperj cobra governador em visita ao hospital

Somente a união das entidades e da comunidade universitária pode mudar os rumos da UERJ
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pública, gratuita e de qualidade e que

somente a unidade de trabalhadores,

estudantes e sociedade pode garantir a

excelência dos serviços prestados pela

instituição”.


