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Professores fazem rapel por Paulo Freire, no RS 

29 de maio de 2019adminTodos os posts, Últimas notícias 

 

Com desenhos dos rostos de Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Marielle e outras personalidades e 
ativistas, três faixas gigantes foram penduradas na tarde desta quarta-feira (29) no edifício 
do  Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) no centro de Porto Alegre. A iniciativa faz parte 
dos atos em defesa da educação, agendados para quinta-feira (30) em pelo menos 12 cidades 
gaúchas. 

Segundo o profeVale ssor do campus Porto Alegre, onde as faixas foram instaladas, e vice-
presidente do Sindicato Intermunicipal dos Professores das Instituições Federais de Ensino 
Superior do Rio Grande do Sul (ADUFRGS–Sindical), Lúcio Vieira, a iniciativa foi dos alunos. Os 
estudantes da instituição que confeccionaram e arrecadaram dinheiro para os materiais dos 
painéis. Então, pediram ajuda para dois professores que estão acostumados a fazer rapel para a 
instalação das faixas, que cobriram cerca de seis andares do edifício. 

— Foram colocadas para ficar ali e marcar a posição da comunidade do campus. A ação mostra 
uma sensibilidade dos alunos frente à causa que está em discussão em relação aos cortes, que, 
no nosso caso, chegam a 40%. É um repúdio contra isso e uma tentativa de fazer reversão desse 
quadro — explica Vieira. 

Sobre as manifestações marcadas para quinta-feira, a assessoria de imprensa do IFRS informou 
que a adesão ao movimento é de livre escolha de servidores e estudantes e que cada campus 
tem autonomia para definir sobre o funcionamento. Assim, os campi de  Alvorada, Canoas, 
Osório, Porto Alegre, Restinga (também em Porto Alegre), Vacaria e Viamão não terão 
atividades. O campus Feliz estará fechado pelo feriado municipal. Os demais irão funcionar. 
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