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MTE ameaça destruir
biblioteca histórica

A

pós mais de 20
anos de existência, a Biblioteca
Sérgio Buarque de Holanda, que funciona no
Ed. Anexo do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) pode perder grande parte do seu
acervo e deixar de atender os mais de 60 usuários que diariamente
visitam o local. Tudo
porque a direção do ministério resolveu transferir a biblioteca para
um espaço bem menor
que o atual, o qual não
comporta nem um décimo da coleção da biblioteca com mais de 20 mil
títulos, alguns datados
de 1975 e que reúnem
toda a história do órgão.
A biblioteca é frequen-

tada por servidores e
estudantes de todas as
regiões de Brasília.
Para o secretáriogeral do Sindsep-DF,
Oton Pereira Neves, a
transferência da biblioteca para uma sala menor e sem as condições
apropriadas para receber os frequentadores
do espaço é um ataque
brutal ao patrimônio
público, pois pode representar inclusive a perde
de um acervo histórico
de livros e documentos referentes não apenas ao ministério, mas
às conquistas da classe trabalhadora. “Não
vamos deixar que isso
aconteça!”, afirmou.
Para evitar a transferência da biblioteca,

o Sindsep-DF já solicitou audiência em caráter de urgência com o
ministro do Trabalho,
Caio Vieira de Mello,
o secretário-executivo
Admilson Moreira dos
Santos, e o corregedor
Aldo Candido Costa Filho. No mesmo ofício,
o sindicato pede que
seja suspenso qualquer
procedimento que leve
à destruição do patrimônio público que é a
Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda.
A assessoria jurídica do Sindsep-DF
prepara também uma
petição ao Ministério
Público para que atue
como
intermediador
nessa luta em defesa da
biblioteca.

Fortaleça a Luta! Filie-se ao Sindsep-DF!
Fora Temer! Revogação EC 95 já! Lula Livre!
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