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Você deve estar escutando rumores 
sobre greve de professores e técnicos 
e se perguntando: porque isso está 
acontecendo de novo? O que eles 
estão reivindicando? No ano passado, 
essas categorias entraram em greve 
na luta por melhores salários e 
condições de trabalho, mas suas 
pautas ou não foram atendidas, ou não 
foram efetivadas conforme o acordo. 
Hoje esses trabalhadores, assim como 
todos os do serviço público federal, 
estão novamente se mobilizando para 
reivindicar principalmente um reajuste 
salarial de 22% para recompor as 
perdas dos últimos anos.

Como sabemos, na universidade cada 
categoria tem muita influência sobre a 
outra e, por isso, não é possível pensar 
em boas condições de ensino sem 
boas condições de trabalho. Assim, no 
ano passado os estudantes também 
entraram em greve, tanto para apoiar 
os trabalhadores da universidade, 
como para reivindicar suas próprias 
pautas. E tivemos conquistas! O café 
da manhã no RU, a R$0,50, é vitória 
da grande mobilização dos estudantes, 
assim como abertura dele no final de 
semana, a redução do número de 
alunos por sala no Direito, o aumento 
no valor e na quantidade de bolsas, 
entre outros. 

Mas das pautas negociadas, nem 
todas foram atendidas. A moradia 
estudantil em Palotina, que deveria 
começar a ser construída neste mês, 
ainda nem dá sinais de existência. 
Quem dirá as outras, no Litoral e em 
Curitiba, que tinham prazos mais 
longos. O acervo de pelo menos 30 
livros por aluno nas bibliotecas não foi 
implementado e a discussão sobre o 
voto paritário entre professores, 
técnicos e estudantes em todas as 
eleições da universidade ainda não 
saiu do papel. 

E não é a primeira vez que prazos não 
são cumpridos. O RU do Botânico, que 
era para ser inaugurado no dia 16 de 
março de 2011, ainda é só um 
amontoado de paredes. A falta de 
salas, laboratórios, professores, técni- 
cos, ônibus, iluminação, segurança e 
até de papel higiênico no banheiro 
ainda é a realidade de muitos cursos, 
de todos os campi.

A reitoria já provou que não cumpre 
sua palavra e que age com descaso 
em relação aos problemas das catego- 
rias que compõe a universidade. 
Precisamos agir frente a essa situação, 
mostrar que a qualidade do nosso 
ensino ainda não é suficiente e que, 
sim, ainda temos muitos problemas.

Discuta no seu curso as condições do nosso ensino e traga suas pautas para a 
ASSEMBLEIA DOS ESTUDANTES DA UFPR!

QUANDO? Terça-feira, dia 15, às 11H30
ONDE? Gramadão em frente ao RU do Poli


