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BOLETIM DO 18 de junho de 2014

DCE da Unicamp, DCE-Livre da USP e Representação estudantil da Unesp

Contra o arrocho e a intransigência 
dos reitores: A GREVE CONTINUA!

 Nesta quarta-feira, 18/6, aconteceu mais uma 
importante atividade na greve: a aula pública “Direito à 
educação e à saúde”, promovida pelo Fórum das Seis, na 
Praça da Sé, em São Paulo, 
	 Representantes	das	entidades	do	Fórum	fizeram	
uso da palavra, destacando a importância de levar às ruas 
as reivindicações da greve, que incluem a defesa de mais 
recursos	públicos	para	a	educação	e	a	saúde.	Sintetizan-
do as falas dos presentes, o professor aposentado da USP 
Paulo Arantes criticou o fato de que o direito à educação, 
a seu ver, hoje representa apenas o acesso a um serviço ou 
produto: “A ideia de educação como emancipação, como 
autogoverno, como autonomia, como maioridade, como 
capacidade	de	reflexão,	intervenção	pública	e	política,	
desapareceu.	Porque	desapareceu	atrás	dela	a	mobilização	
social que a empurrou trinta anos atrás”.
 Também falaram representantes de várias entida-
des, em apoio à greve nas estaduais paulistas e com duras 
críticas	à	intransigência	dos	reitores	e	à	política	do	gover-
no em relação aos direitos sociais.

Indicativos do Fórum às categorias
	 Reunido	logo	após	a	realização	da	aula	pública,	o	
Fórum das Seis avaliou a atividade como positiva e com 
boa repercussão junto aos meios de comunicação. Mesmo 

em véspera de feriado prolongado, a aula contou com cara-
vanas	das	três	universidades,	vindas	da	capital	e	de	várias	
cidades do interior. A reunião também apontou os seguin-
tes indicativos às categorias:

- Manutenção e fortalecimento da greve.

- 24/6, terça-feira, às 14h30: Presença do Fórum das 
Seis	em	atividade	unificada	na	Assembleia	Legislativa	de	
São Paulo, para participação na reunião na Comissão de 
Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP), que dis-
cutirá	a	Lei	de	Diretrizes	Orçamentárias	(LDO/2015).	O	
Fórum das Seis vai defender as emendas que apresentou à 
LDO/2015,	que	preveem	aumento	de	recursos	para	as	uni-
versidades	estaduais,	o	Centro	Paula	Souza	e	o	conjunto	da	
educação pública paulista.

- 24/6, terça-feira, logo após as atividades na Alesp: Reu-
nião	do	Fórum	das	Seis	para	definir	o	próximo	ato	estadual	
unificado,	com	duas	possibilidades	de	local	(em	frente	da	
reitoria da USP ou da reitoria da Unesp) e duas propostas 
de	datas	(30/6	ou	3/7).

- 27/6, sexta-feira, à tarde: Os docentes da USP convidam 
para	ato	político	que	farão	em	frente	ao	edifício	do	gabine-
te do reitor, pela rea
bertura das negociações.

NÃO É SÓ POR REAJUSTE! É POR DIGNIDADE E DEMOCRACIA!


