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Vai ser no campus de Presidente Prudente.
Aguarde a divulgação da data.
Participe!
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Repúdio às expulsões em Araraquara
e à perseguição em Prudente
Em sua

reunião de 5/2, o
Fórum das Seis
aprovou moções de
repúdio a dois graves
fatos em curso na
Unesp: a expulsão
de 17 estudantes no
campus de
Araraquara e a
perseguição contra
servidores docentes e
técnico-administrativos no campus
de Presidente Prudente (a partir de denúncias anônimas!).
Ao lado e na
página seguinte,
confira o teor das
moções, que já foram
encaminhadas aos
destinatários:

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

Repúdio
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Trata-se de uma clara intimidação, que restabelece na Unesp procedimentos que remontam
culminou um processo sindicante que abordou a ocupação realizada na diretoria da
aos Serviços de Informação existentes nas Universidades, muito “úteis” durante a ditadura militar
FCL em meio à greve de 2014, à época motivada pela expulsão de 38 estudantes
brasileira (1964-1983) e, no mínimo, explicita a disposição de punir esses servidores, principalmente,
carentes da moradia estudantil local.
e de maneira exemplar, aqueles que tiveram destacada participação na greve de 2014.
Em vez da reitoria da Unesp e da direção local da unidade empreenderem
O Fórum das Seis – que congrega as entidades sindicais e estudantis da Unesp, Unicamp,
esforços no sentido do diálogo e do atendimento das reivindicações dos estudantes,
USP e do Centro Paula Souza (Ceeteps) – reunido em 5/2/2015, solidariza-se com os servidores
relativas
a itens vitais para o exercício do direito à educação superior pública, como
vítimas desta perseguição e lamenta que uma instituição de ensino superior pública se utilize de
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considerações,
o Fórum
Seis solicita
o imediato arquivamento da referida “apuração preliminar”.
Realizado a toque de caixa, o processo sindicante desconsiderou o direito
de defesa dos estudantes e, para impor sua sentença, baseou-se no aparato regimental e estatutário da Unesp, explicitamente alicerçado em dispositivos da ditadura
São Paulo, 5 de fevereiro de 2015
militar. O artigo 161 do Regimento da Unesp, por exemplo, utilizado como
Fórumbase
das Seispara
esta e outras punições aos estudantes, como as 95 suspensões ocorridas no final
de 2014, considera passíveis de punição atos como “perturbar os trabalhos escolares, as atividades científicas ou o bom funcionamento da administração”, ou “incitar,
promover ou apoiar ausência coletiva aos trabalhos escolares a qualquer pretexto”,
Para:
o que
imediatamente nos remete ao Decreto-Lei 477, do período ditatorial.
Prof. Dr. Julio Cezar Durigan, MD. Reitor da Unesp e Presidente do Cruesp.
Este novo caso de perseguição na Unesp faz parte de uma escalada reCom cópia:
pressiva
que
as reitorias
universidades
estaduais paulistas vêm ampliando desDiretoria
do campus
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Presidente
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Prof. Dr. Marco Antonio Zago, MD. Reitor da USP.
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greve
deMD.
2014,
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Dr. José Tadeu
Jorge,
Reitor na
da Unicamp.
deslanchar seus projetos de ataque à educação pública.
O Fórum das Seis soma sua voz à das entidades sindicais e estudantis
que reivindicam a imediata reintegração de todos os estudantes expulsos e o fim
das perseguições a servidores docentes, técnico-administrativos e estudantes nas
universidades estaduais paulistas.

São Paulo, 5 de fevereiro de 2015
Fórum das Seis

Para: Prof. Dr. Julio Cezar Durigan, MD. Reitor da Unesp.
Com cópia:
Prof. Dr. Marco Antonio Zago, MD. Reitor da USP.
Prof. Dr. José Tadeu Jorge, MD. Reitor da Unicamp.
Entidades de defesa dos direitos humanos nacionais e internacionais.
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DCE da Unicamp, DCE-Livre da USP e Representação Estudantil da Unesp

Repúdio à perseguição no campus da Unesp
em Presidente Prudente

Repúdio à perseguição no
campus da Unesp em
Presidente Prudente

Servidores docentes e técnico-administrativos do campus da Unesp em Presidente Prudente,

em sua maioria membros do comando de greve local em 2014, estão sendo convocados a prestar
esclarecimentos junto a uma “Comissão de Apuração Preliminar”, designada pela Portaria
FCT358/2014, com base em denúncias anônimas.
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Fórum das Seis
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palmente, e de maneira exemplar, aqueles que tiveram destacada participação na greve de 2014.
O Fórum das Seis – que congrega as entidades sindicais e estudantis da Unesp, Unicamp,
USP e do Centro Paula Souza (Ceeteps) – reunido em 5/2/2015, solidariza-se com os servidores
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aos Serviços de Informação existentes nas Universidades, muito “úteis” durante a ditadura militar

brasileira (1964-1983) e, no mínimo, explicita a disposição de punir esses servidores, principalmente,

São Paulo, 5 de fevereiro de 2015
Fórum das Seis

Para: Prof. Dr. Julio Cezar Durigan, MD. Reitor da Unesp.
Com cópia:
Diretoria do campus da Unesp de Presidente Prudente
Prof. Dr. Marco Antonio Zago, MD. Reitor da USP.
Prof. Dr. José Tadeu Jorge, MD. Reitor da Unicamp.

Página 3

Adunesp elege
delegados ao 34º
Congresso do Andes
Em sua plenária estadual de 3/2/2015,
realizada no campus de Marília, a Adunesp elegeu os delegados que vão representar a entidade
no 34º Congresso do Andes – SN, o nosso sindicato nacional, marcado
para o período de 23
a 28 de fevereiro, em
Brasília, com o tema
“Manutenção e ampliação dos direitos
dos
trabalhadores:
avançar na organização dos docentes e
enfrentar a mercantilização da educação”.
		
A Adunesp,
como seção sindical
do Andes, teve direito a indicar um total
de oito delegados.
São eles:
Delegados de base
- Anderson Deo (campus de Marília)
- Antônio Luís de Andrade (campus de Presidente
Prudente)
- Angélica Lovatto (campus de Marília)
- Milton Vieira do Prado Júnior (campus de
Bauru)
- Áurea de Carvalho Costa (campus de Rio Claro)
- Ricardo Pires de Paula (campus de Presidente
Prudente)
- Paula Ferreira Vermeersch (campus de Presidente Prudente)
- Carlos Alberto Anaruma (campus de Rio Claro)
Delegado indicado pela diretoria
- João da Costa Chaves Júnior (Presidente da
Adunesp)

Contribuições da Adunesp

A Adunesp contribuiu com dois TRs (Textos de Resolução) para o caderno de textos do
34º Congresso do Andes – SN, ambos relativos às
Comissões da Verdade.
Eles foram aprovados na plenária de 3/2
e podem ser conferidos em www.adunesp.org.br.

