Nota de Solidariedade à Reitora Valéria Correia
O Diretório Central dos Estudantes Quilombo dos Palmares UFAL, em sua gestão Todas as Vozes,
se posiciona de maneira solidária à Magnífica Reitora Maria Valéria Correia e seu vice José Vieira,
no que tange os últimos acontecimentos inconsequentes da política no meio acadêmico. Somos
frontalmente contrários e contrárias aos pedidos de prisão.
No dia 13 deste mês, foi enviado a 4ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas um requerimento em
nome da Associação dos Docentes da Ufal (Adufal) e do Sindicato dos Técnicos da UFAL
(Sintufal) solicitando a prisão da Reitora Valéria Correia, do Vice-Reitor José Vieira, dos Diretores
dos Departamentos de Administração de Pessoal, além do Procurador da Universidade, baseando-se
no processo de rubricas das categorias docentes e técnicos.
Não é possível revolver qualquer que seja a questão de disputa interna nos pilares de um Judiciário
que não tem compromisso com a classe trabalhadora, sequer com um Estado que sofre uma onda
neofascista, reacionária e privatista. Nesse momento, ceder aos desejos egocêntricos que visam
alçadas políticas significa abrir mão da defesa da universidade pública e socialmente referenciada.
O ataque à Reitora, agora por solicitação de prisão, é algo que sequer a ultradireita fez, nem os
privatistas que tanto se esforçam para conseguir desestruturar a universidade, seja por seu potencial
de força dentro do processo de libertação do povo, seja por seu potencial lucrativo para os bolsos
das elites.
Situados na atual conjuntura, que em nada contribui para os caminhos populares, a atitude de pedir
a prisão é vil e envergonha aqueles e aquelas que são forjados nas lutas populares, os e as que têm
real compromisso com o processo revolucionário mesmo diante da derrota estratégica.
Repudiamos toda e qualquer atitude que coloque a universidade pública, a comunidade acadêmica,
bem como o ambiente plural e seus defensores e defensoras em risco.

