
MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE AOS ESTUDANTES PETROPOLITANOS
O 44o Congresso da UBES, realizado em Brasília poucos meses após a maior tragédia
social e ambiental da história de Petrópolis/RJ, presta toda a solidariedade dos estudantes
brasileiros aos estudantes petropolitanos, suas famílias e à população desta cidade tão bela
e importante para a história de nosso país.

Enviamos nossa mensagem de esperança e força para que Petrópolis possa transitar do
luto pelas vidas perdidas à luta pela reconstrução da cidade, das vidas e da perspectiva de
moradias seguras e dignas para toda sua população.

MOÇÃO DE APLAUSO AOS FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS

Os servidores e funcionários terceirizados das escolas, notadamente nas áreas de limpeza
e alimentação, são peça fundamental do funcionamento das instituições de ensino em todo
o Brasil. Não há escola sem as “tias”, que acolhe os alunos e alunas diariamente e mantém
as escolas em condições de uso. No entanto, estas categorias, em sua maioria composta
de mulheres negras, são também as que mais sofrem com a precarização do trabalho,
possuem menos direitos, salários menores e são mais suscetíveis à acidentes de trabalho!
Os terceirizados merecem respeito, direitos iguais aos servidores efetivos e salários dignos!

SOLIDARIEDADE AO VEREADOR RENATO FREITAS

Moção de solidariedade ao vereador Renato Freitas (PT), Curitiba, que no último dia 12 de
maio, teve a aprovação da cassação do seu mandato pelo Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar da Câmara Municipal de Curitiba (PR). O ato se configura como o
desdobramento de mais um ato de perseguição racial e demonstração do racismo no
interior da sociedade brasileira e em sua cidade. A repetição dos atos de violência policial
contra o parlamentar, a busca pela interrupção do seu mandato de vereador, no contexto de
denúncia da morte do imigrante negro Möise em região de Milícia no Rio de Janeiro,
demonstram que o racismo institucional opera paralelo às violações de direitos humanos e
políticos de pessoas negras. Sobretudo, repudiamos veementemente a cassação do
mandato do parlamentar!

MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE A TODOS OS FAMILIARES E AMIGOS DAS VÍTIMAS DA
CHACINA DO JACAREZINHO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Viemos manifestar nossa profunda insatisfação e repúdio ao ato cruel e covarde na
comunidade do jacarezinho que executou 29 vítimas em maio de 2021, se caracterizando
como uma das maiores chacinas já acontecidas no estado do rio de janeiro e no brasil.
Após uma longa operação iniciada depois da morte de um policial civil, diversos agentes de
segurança pública invadiriam e ocuparam da favela realizando um verdadeiro massacre
entre mulheres, jovens e estudantes. Tal operação que levou o medo, desespero e sangue
para dentro da comunidade.
Laudos da operação apontam que nesta ação ao menos 5 dos 29 mortos foram baleados
pelas costas, indicando a execução dessas pessoas de forma cruel e covarde.



Vale destacar que o ministério público estadual criou uma força-tarefa para apurar
denúncias de abuso policial e execução.
Nesta semana, a mesma polícia que comandou a operação de chacina na favela, voltou a
comunidade do jacarezinho para destruir e retaliar o memorial feito às vítimas do massacre.
A homenagem às vítimas tinha sido inaugurada na última sexta-feira e foi promovida pela
iniciativa “OBSEVATORIOS DA CIDADE INTEGRADA”, formada por um conjunto de
organizações, que produz dados sobre violação do direitos humanos.
Concluímos que medidas como essa precisam ser combatidas e investigadas para que
ações como a da comunidade do jacarezinho que atinge diretamente jovens pretos, pobres
e favelados não sejam tratados somente como estatística para o poder público. Que a
intervenção do estado nas favelas seja através das ações que fomentem a promoção da
cultura, emprego e educação.
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