
 
 

NOTA DE APOIO À REITORIA DA UFAL 
 

 
A Frente Nacional contra a Privatização da Saúde vem a público manifestar seu apoio 

e solidariedade à reitora da Universidade Federal de Alagoas, a professora e assistente 

social Maria Valéria Correia, e aos demais membros de sua gestão que foram alvos do 

recente ataque materializado em pedido de prisão impetrado pelas diretorias da 

Associação dos Docentes (ADUFAL) e do Sindicato dos Trabalhadores (SINTUFAL) 

da Universidade Federal de Alagoas no dia 14 de março em face de processo que trata 

da reimplantação das rubricas judiciais decorrentes do Acórdão 6.492/2017 do Tribunal 

de Contas da União (TCU).  

 

Entendemos como descabido e inaceitável tal pedido que, situado em uma conjuntura 

nacional marcada pela intensa retirada de direitos e por profundos ataques às liberdades 

democráticas, culpabiliza uma gestão comprometida com a defesa da universidade 

pública, gratuita, laica, socialmente referenciada e de qualidade que, atualmente sob 

duros ataques, nos remete à urgência de mobilizações e unidade na luta em defesa, 

especialmente, de sua autonomia. 

 

Reiteramos o apoio e repudiamos ações como esta que coadunam com práticas de 

criminalização de docentes veementemente combatidas pela atual gestão da 

universidade cuja trajetória de trabalho é reconhecidamente pautada pela defesa 

intransigente dos direitos da classe trabalhadora, da gestão democrática e da autonomia 

universitária.  

 

Educação não é mercadoria! 

 

 

16 de março de 2019. 

 



Assinam a nota: 

Fórum de Saúde do Rio de Janeiro 

Fórum de Saúde do Maranhão 

Fórum Popular de Lutas Sociais de Uberaba  

Fórum em Defesa do SUS de Campina Grande 

Frente Goiana Contra a Privatização da Saúde 

Fórum em Defesa do SUS do Rio Grande do Sul 

Fórum Paraibano em Defesa do SUS e Contra as Privatizações  

Fórum em Defesa do SUS do Distrito Federal 

Frente Cearense em Defesa do SUS e Contra a sua Privatização  

Fórum de Saúde do Tocantins 

Fórum de Saúde da Bahia 

Fórum em Defesa do SUS e Contra as Privatizações de Alagoas 

Fórum de Saúde de Santa Catarina  

Frente Contra a Privatização Pernambucana 

Fórum em Defesa do SUS de Minas Gerais  

Fórum Popular de Saúde do Paraná 

Fórum Estadual em Defesa do Serviço Público e Contra as  

Terceirizações do Rio Grande do Norte 

Comitê em Defesa da Saúde Pública do Mato Grosso 

Fórum Popular de Saúde de São Paulo  

Fórum de Saúde do Mato Grosso do Sul 

Fórum de Saúde de Sergipe 

Fórum de Saúde do Piauí  

Fórum Popular de Saúde de Niterói /RJ 

Fórum Capixaba de Saúde 

Fórum de Saúde do Pará  

Fórum de Saúde de Mossoró/RGN 

Fórum de Saúde de Campinas/SP 

 

 


