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BOLETIM DO 23  de novembro de 2016

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

25/11 é novo Dia Nacional de Luta
Contra a PEC do Teto dos Gastos Públicos. Contra os ataques aos direitos sociais!

 O governo Temer 
trabalha em ritmo acelerado 
para aprovar e impor medidas 
que têm em comum o confisco 
de direitos sociais e trabalhis-
tas, a ampliação e a implanta-
ção de pautas conservadoras 
na sociedade. O empresariado 
e os grandes grupos econô-
micos pressionam para que 
Temer viabilize, o mais rá-
pido possível, as propostas 
que reivindicam há décadas. 
O objetivo central, neste mo-
mento, é jogar sobre a maioria 
da população a conta da crise 
econômica que eles mesmos criaram.
 Estão em pauta no Congresso 
Nacional ataques gravíssimos a direi-
tos duramente conquistados pela po-
pulação. 
 O principal deles, neste mo-
mento, é a Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) 241/2016, que já foi 
aprovada na Câmara dos Deputados e 
que agora tramita no Senado Federal 
como PEC 55. Na prática, a proposta 
é congelar por 20 anos os gastos so-
ciais e custeio dos serviços públicos. A 
partir de 2017, as despesas com estes 
setores passariam a ser corrigidas ape-
nas pela inflação do ano anterior, por-
tanto, sem nenhum crescimento real. 

Com isso, estaria extinta uma grande 
conquista inserida na Constituição de 
1988, que foi a vinculação de recursos 
para Saúde e Educação. Estudos mos-
tram que, se aprovada a PEC, chegare-
mos a 2036 com os gastos com saúde 
e educação reduzidos em cerca de um 
terço em termos reais, o que seria uma 
catástrofe social
 Sabemos também que, se 
aprovada a PEC 55 no Senado, não 
demorará para que o governo estadu-
al tente satisfazer um desejo antigo de 
acabar com a vinculação de recursos 
estaduais para todos os fins, inclusive 
para as universidades estaduais paulis-
tas, o que tornaria ainda mais crítica a 
crise de financiamento que estas insti-

tuições atravessam.
 Mas não é só a PEC 55 que 
paira sobre o nosso horizonte. Há 
outros projetos igualmente gra-
ves, como as reformas Trabalhis-
ta e da Previdência, a reforma do 
Ensino Médio (baixada por meio 
da Medida Provisória 746 e que 
aguarda aprovação no Congres-
so), o PLC 257/2016 (que impõe 
aos Estados que reduzam gastos 
com pessoal, congelem carrei-
ras, benefícios e contratações). 
Há, ainda, projetos extremamen-
te conservadores, como o Esco-
la Sem Partido, que estabelece a 

censura na atividade docente.

Vamos resistir! 
25/11 é dia de mobilização!

 
 Assim como ocorreu em 
11/11, esta sexta-feira, 25/11, é novo 
Dia Nacional de Lutas, convocado 
conjuntamente pelas centrais sindi-
cais. Devem ocorrer paralisações, pas-
seatas, debates, reuniões, panfletagens 
e outras atividades por todo o país.
 Participe das iniciativas em 
seu município!

Fórum organiza caravana
 A votação da PEC 55 em pri-
meiro turno está prevista para 29/11. 
Neste dia, caravanas de todo o país 
devem aportar na capital federal, para 
protestar contra a aprovação da medi-
da. No período da tarde, está prevista a 
realização de uma grande marcha pela 
área central de Brasília.
 O Fórum das Seis está orga-
nizando uma caravana para integrar a 
atividade, a partir da manifestação do 
interesse de suas bases. 

Universidades federais decretam greve
 Para intensificar a luta contra a Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 55/2016 e contra a Medida Provisória (MP) 746/2016, o 
Andes – Sindicato Nacional está convocando os docentes das Instituições 
de Ensino Superior (IES) públicas federais à greve nacional por tempo in-
determinado a partir de 24/11. Até o fechamento deste boletim, na manhã 
de 23/11, 27 universidades federais já haviam aprovado o indicativo.
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“Novos ataques aos direitos sociais – PEC 55/16 (ex-241) e 
reforma da Previdência” 

Fórum convida para debate promovido pela Adusp em 29/11

 No 29/11, acontece na USP uma palestra debate 
com a professora Sara Graneann, da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). A iniciativa é da Adusp e tem o 
objetivo de engrossar as atividades de resistência e estimu-
lar a discussão mais aprofundada sobre estes dois temas.
 Vai ser no Auditório da Faculdade de Educação (FE) da 
USP, a partir das 17h. O Fórum das Seis convida trabalhadores 
e estudantes das três universidades e do Centro Paula Souza a 
participarem desta importante atividade.

Vamos encher a caixa deles de e-mails!
 Mande e-mail para os senadores, conclamando-os a 
rejeitarem a PEC 55 e a respeitarem os direitos da população 
brasileira à saúde e educação dignas.
 Abaixo, organizamos a lista de e-mails de todos os sena-
dores, em três partes, para facilitar o envio. Basta copiar. 
Reserve alguns minutos para esta importante iniciativa.


