
MANIFESTO MOVIMENTO ESTUDANTIL PORTOALEGRENSE 

 

 

Na última terça-feira, 26 de março, a União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Sul 

(UEE-RS), a União Nacional dos Estudantes (UNE), a União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas 

(UGES) e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) realizaram a Jornada de Lutas da 

Juventude Gaúcha. A mobilização ocorre anualmente no mês de março em homenagem ao 

estudante secundarista Edson Luis. Paraense radicado no Rio de Janeiro, que foi morto pela ditadura 

militar com um tiro no peito no dia 28 de março de 1968 quando reivindicava no restaurante 

universitário Calabouço contra o aumento no preço da refeição. Todos os anos os estudantes 

promovem uma série de intervenções em diversas regiões do país para apresentar suas 

reivindicações e, assim, dialogar com os setores da Sociedade. 

A etapa Estadual da atividade mobilizou cerca de 900 estudantes Secundaristas e Universitários, que 

caminharam do Paço Municipal até o Palácio Piratini, onde entregaram uma carta de reivindicações 

ao Governador Tarso Genro, com as bandeiras de luta do Movimento Estudantil.  

O evento contou com a participação de diversas lideranças estudantis, presidentes de Grêmios, de 

Diretórios Centrais de Estudantes e Diretórios Acadêmicos que subiram ao palanque no caminhão de 

som e destacaram a importância dos governos priorizarem mais investimentos na educação. 

Após o ato em frente ao Palácio Piratini, a comissão de estudantes formada e representada pelo 

Presidente da UEE/RS, Arthur da Veiga, Vice-presidente Sul da UBES, Pedro Igor Chaves, 

representante do DCE da UFPEL Renan Martinez, representante da URCAMP, Paulo Henrique Feltrin 

e UFSM, Rafael Rodrigues, foi recebida pelo Governador Tarso Genro que declarou ser apoiador à 

posição dos estudantes e a carta que lhe foi entregue, mencionando: “Recebi e estou de acordo com 

a proposta de direcionar recursos do Pré-Sal para a educação”, ressaltou. 

A atividade também contou com a presença dos Grêmios Estudantis Mariz e Barros, Paula Soares, 

Almirante Bacelar, Rubem Berta, Irmão Pedro e Rio Branco, além dos representantes das 

universidades IPA, UNIRITTER, UNISINOA, FARGS, UNIFIN, URCAMP, UFSM, UFRGS, UFPEL e ULBRA. 

Esses estudantes que fazem parte do movimento estudantil, que se importa com a sociedade e 

todos os seus membros, não se sentem representados por pessoas que depredam patrimônio 

publico e tem atos de vandalismo. Estes atos não são de forma alguma, realizados em nome do 

movimento Estudantil, mesmo que algumas poucas entidades, como o DCE da UFRGS  ou o DCE da 

PUC , participem de tais atos , eles não representam a maioria dos estudantes de nossa cidade e 

muito menos de nosso estado, muito menos expressa a opinião da juventude sobre como se deve 

defender posições e interesses de qualquer segmento da sociedade. A UEE/RS acredita que o 

Movimento Estudantil verdadeiro luta pelas demandas dos estudantes e de nossa sociedade em 

geral , mas com mobilizações pacificas e civilizadas, pois acreditamos que podemos fazer a diferença 

sem dificultar ainda mais a vida de tantas pessoas. 

É este conjunto de entidades, com este pensamento uníssono que vem até Vossa Ex. Prefeito José 

Fortunati, dizer que somos contra ao aumento que se estabeleceu nas tarifas das passagens dos 



ônibus municipais. O fato é que R$ 3,05 é um extremo absurdo, sendo uma das passagens mais caras 

do Brasil. E jamais iremos aceitar o argumento de que as isenções que beneficiam os estudantes, 

idosos e PPD’s, são os responsáveis por tal valor da passagem atual. Defendemos a meia-passagem e 

acreditamos que é dever da prefeitura instituir soluções para problemas como este e deve sim dar 

uma resposta à sociedade e a todos os estudantes. Não entanto, também não nos omitimos da 

responsabilidade de estar discutindo alternativas que possam equacionar esta realidade posta a 

todos nós. Por isso somos favoráveis a o subsídio público das passagens, esse que pode ser oriundo 

do Governo Estadual e Federal, defendemos que parte dos recursos oriundos do pré-sal podem sim 

ser utilizados para auxiliar aos estudantes, reduzindo ainda mais a isenção para os discentes e 

reduzindo o custo para o cidadão. Também estamos organizando um grande seminário nas próximas 

semanas para estar aprofundando o tema com todos os estudantes que tiverem interesse em 

participar, neste seminário não discutiremos apenas ações para dirimir o problema, mas acima de 

tudo as soluções a serem alcançadas, dentro disto solicitamos também o auxílio do Poder Municipal 

na realização deste Evento para estabelecer um diálogo mais amplo. Sabemos que as dificuldades 

estão claras e fazem parte da realidade, não obstante cobramos uma posição do Poder Executivo e 

sobre a licitação para o transporte público de Porto Alegre, fator que consideramos fundamental 

para a conquista de um valor mais justo da tarifa em Porto Alegre. 

Entidades Estudantis dos Universitários: 

 
*UEE/RS - Fábio Kúcera 
 
*DCE/IPA - Regis Pessopani  
 
*DCE/Fargs – Ben Hur Pereira 
 
*DCE/Ulbra - Alessandro Medeiros Pinto  
 
*DCE/Uniasellve - Victor Hugo de Oliveira Madurera  
 
*DCE/Uniritter – Paulo Bitencourt  
 
*DCE/Unilasalle – Débora Almeida, Antonio Sorage e Silvia Almeida 
 
*DCE/Dom Bosco – Leandro da Cruz Soares e Barbara Tomazi  
 
*DCE/Unifin – Jane Comunello e Julyne Terres Pacheco 
 
*DACS - Diretório Acadêmico da Comunicação Social do IPA – Gabriel Konrath 
 
*CA de Engenharia Fattec - Lucas Mendes 
 
*CEUE/ UFRGS - Douglas Sandri e Cássio Gomes 
 
*AAEE/UFRGS Associação Atlética Acadêmica da Escola de Engenharia - Bernado  
Bortolusee 
 



*CAMC/PUC Centro Acadêmico Mauricio Cardoso – Bruno Ruschel Pires  
 
*CAE/PUC Centro Acadêmico da Engenharia - Ricardo Araujo e Silva  
 
*DAINFO – Diretório Acadêmico da Informática da Uniritter – João Quadros 
 
*DA Tupac/Diretório Acadêmico de Comunicação Social da Unisinos Tupac Amaru - 

Virgínia Machado 

*Força Jovem – Jefferson Tiego 

 

 

Entidades e Escolas Secundaristas: 

*União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – Pedro Igor Chaves 

*Grêmio Estudantil Ruben Berta – Émerson Pereira 

*Grêmio Estudantil Paula Soares – Richer Lima 

*Grêmio Estudantil Irmão Pedro – Brandon Cordeiro 

*Grêmio Estudantil Mariz e Barros – Igor Rosa dos Santos 

*Grêmio Estudantil Presidente Getúlio Vargas – Luiz Filipe Lopes da Costa  

*Colégio Estadual Protásio Alves – Grégori Terres 

*Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha – Matheus Acioli 

*Escola José Feijó – Franciel Morazki 

*Escola Cândido José de Godói – Dante Menendez 

*Escola Rio Branco – Pâmela   

 

 

 


