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Mães, pais, trabalhadores, alu-
nos e ex-alunos do Colégio 
de Aplicação da Uerj (CAp-

-Uerj) realizaram um grande ato públi-
co em defesa da instituição na orla de 
Copacabana neste domingo, dia 17 de 
Maio. O objetivo foi levar à sociedade a 
atual situação do colégio que, apesar de 
oficialmente já ter iniciado o ano letivo, 
está sofrendo com falta de professores 
concursados em algumas disciplinas. 
Além disso, a comunidade do CAp-
-Uerj reivindicou o cumprimento da Lei 
11.947/2009, que prevê alimentação es-
colar aos alunos da educação básica, o 
pagamento das bolsas dos cotistas e me-
lhorias de estrutura e de acessibilidade.

O ato se concentrou na Avenida 
Atlântica, na altura da Rua Xavier da 

CAp-UERJ expõe crise institucional 
em passeata

Na Orla de Copacabana, comunidade do CAp-Uerj mostra suas demandas para a população, que se sensibiliza e presta apoio aos alunos, familiares e trabalhadores

Silveira, onde os manifestantes prepa-
raram cartazes, realizaram um apitaço e 
distribuíram folhetos aos que passavam 
pelo local. Pouco depois das 10 horas da 
manhã, a comunidade do colégio saiu 
em passeata pela Avenida Atlântica. Du-
rante o movimento, muitas manifesta-
ções da importância do CAp-Uerj não 
apenas para os seus alunos mas também 
para toda a sociedade fluminense de-
vido ao fato da instituição também ser 
formadora de professores.

A passeata encerrou-se em frente ao 
Copacabana Palace. Lá, enquanto as 
crianças realizavam um pique-nique, 
os demais utilizaram um carro de som 
cedido pelo Sindicato Estadual dos Pro-
fissionais de Educação do Rio de Janeiro 
(Sepe). A manifestação ganhou a adesão 

anos

de muitos transeuntes, que revelaram a 
importância do colégio na vida de seus 
filhos, ex-alunos da instituição.

Os coordenadores gerais do Sintuperj, 
Antônio Virgínio Fernandes e Regina de 
Fátima de Souza, estiveram presentes e 
levaram o apoio do sindicato à manifes-
tação. Em sua intervenção, Virgínio res-
saltou a importância da Uerj, pioneira 
em questões sociais como as cotas. Ele 
afirmou que “defender o CAp-Uerj é de-
fender a Uerj”. E finalizou destacando a 
importância da luta pela manutenção da 
excelência institucional. “A luta tem que 
ser feita na rua. E isso também passa por 
aqueles projetos imundos que estão sen-
do votados em Brasília na questão das 
medidas provisórias e da terceirização”, 
concluiu.
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Nota do Sintuperj 
à comunidade universitária

Repudiamos veementemente todo 
tipo de truculência, violência e 
repressão praticadas nesta Uni-

versidade contra quem quer que seja 
(alunos, servidores técnico-administra-
tivos e professores). 

Lamentamos profundamente o 
ocorrido na noite do último dia 13 de 
Maio, quando cinco servidores da Uerj 
foram agredidos e feridos no exercício 
de sua função, além da depredação do 
patrimônio público que é nosso e que 
estes servidores, do setor de segurança, 
estavam zelando para que tal fato não 
ocorresse. Os feridos foram socorridos 
no Hospital Universitário Pedro Ernes-
to e o registro da ocorrência foi feito na 
18ª delegacia policial. A administração 
da Uerj colocou à disposição da polícia 
as imagens colhidas pelas câmeras de 
vídeo com o registro das depredações 

do patrimônio público, para que a mes-
ma investigue e identifique os possíveis 
responsáveis pelo ocorrido. De posse do 
laudo policial a Universidade vai dispor 
de elementos que possibilitem aplicar as 
medidas cabíveis.

O Sintuperj nunca se omitiu em co-
locar a sua opinião sobre diversos fatos, 
tais como notas de apoio aos presos po-
líticos do Rio de Janeiro, moção de apoio 
ao Sepe/RJ na ocasião da greve dos pro-
fessores e apoio a greve dos bombeiros, 
demonstrando claramente a nossa inde-
pendência e transparência.

As justas reivindicações e os protes-
tos pelo não atendimento às mesmas é 
um direito democrático de todo cidadão 
brasileiro. Contudo, não há necessidade 
de chegarmos a extremos para conquis-
tá-las. Todo cidadão tem que entender 
que o direito de cada um termina quan-

do começa o do próximo e temos que 
nos relacionarmos com educação e res-
peito (urbanidade).

É difícil acreditar que tal ato de sel-
vageria tenha sido cometido por alguém 
que faça parte da comunidade uerjiana. 
Depredar seu patrimônio e agredir tra-
balhadores fere todo e qualquer prin-
cípio democrático de direito. Por estas 
razões não podemos conceber, muito 
menos aceitar, o fato ocorrido e espera-
mos que, através do diálogo, possamos 
chegar as soluções dos problemas que 
atingem a Uerj. 

O Sintuperj disponibiliza os servi-
ços de assessoria jurídica aos seguran-
ças agredidos, visando a propositura de 
medidas judiciais cabíveis em face dos 
agressores.

Diretoria Executiva do Sintuperj
Quadriênio 2015-2018

O Sintuperj defende a manifestação no Estado Democrático de Direito, descartando quaisquer atos de extremismo que prejudiquem os trabalhadores da Uerj


