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Redução não é a solução 

A União Nacional dos Estudantes repudia a aprovação 
da Redução da Maioridade Penal de 18 para 16 anos na 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara 
Federal. Compreendemos que a redução em nada soluciona 
os problemas relativos às infrações juvenis. Muito pelo 
contrário, encarcera ainda mais a juventude negra e pobre do 
nosso país, aumentando a violência. As cadeias configuram-
se verdadeiras escolas do crime. Portanto, é fundamental 
lutar por menos encarceramento e mais políticas públicas 
para a juventude. Reconhecemos a importância de disputar 
opinião no Congresso Nacional e articular uma grande 
frente contra a PEC  171. Repudiamos todos os deputados 
conservadores que votaram a favor da PEC 171 e defendemos 
que a UNE encabece uma grande campanha contra a redução 
da maioridade penal. Juventude não é caso de polícia. A 
juventude necessita de política pública! 
 

Solidariedade à greve dos professores do Paraná 

O 54º Congresso da União Nacional dos Estudantes se 
solidariza com os professores em greve da rede estadual de 
ensino do Paraná e repudia a ação truculenta do governo 
tucano de Beto Richa, que atacou os trabalhadores da 
educação com bombas de gás atiradas de helicóptero, balas 
de borracha e cães policiais. Não é aceitável que a greve 
dos professores do Paraná, assim como nenhuma greve, 
seja objeto de violência do Estado. Reconhecemos a greve 
como instrumento legítimo, legal e efetivo para a garantia 
dos direitos da classe trabalhadora, que nessa conjuntura 
sofre profundos ataques ao funcionalismo público. A 
educação deve ser prioridade em todos os níveis, e para 
isso é fundamental que professores e servidores tenham 
garantidos salário e condições de trabalho, bem como seu 
direito de manifestação e luta contra os ajustes! 
 

Moção de apoio aos professores, funcionários e 
estudantes paulistas 

O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, está 
levando a uma verdadeira catástrofe da educação básica 
e superior no estado. Somente nesse ano ele retirou 206 
milhões de reais das universidades estaduais (USP, UNESP, 
UNICAMP), ameaçou terminar com a lei que destina 0,9% do 
ICMS do estado para as universidades, fechou centenas de 
salas de aula de ensino básico, ignora por mais de 80 dias a 
greve dos professores estaduais à quem se negou a receber 
e depois se arrogou a dizer que não daria reajuste nenhum à 
categoria. O 54° Congresso da UNE repudia veementemente 
essas medidas do governo Alckmin e declara o seu apoio 
ao movimento dos estudantes, professores e funcionários 
paulistas na sua luta por melhores salários, condições de 
trabalho dignas e contra os cortes na educação paulista. 

 Moção pela retirada das tropas brasileiras do Haiti 

O Haiti, o primeiro país a abolir a escravidão no continente, 
vem sofrendo uma ocupação das tropas da ONU, infelizmente 
comandada pelas tropas do exército brasileiro. Apesar 
do pedido do Senado haitiano, de acabar com a ocupação, 
as tropas continuam lá, sob pretexto de acabar com a 
instabilidade política do país. É mais do que hora do Haiti 
seguir o seu caminho como nação independente e decidir 
os seus próprios rumos sem as tropas da ONU. Portanto, o 
54° Congresso da UNE exige do governo Dilma a retirada 
imediata das tropas do Haiti! 
 
 

Moção pela liberdade de Islan Hamed 

Israel mais uma vez usa da força para calar seus opositores, 
dessa vez foi o companheiro Islam Hamed que foi preso 
enquanto estava na Faixa de Gaza. Não podemos aceitar que 
Israel continue a prender, torturar e matar aqueles que lhe 
fazem oposição. 
Pela liberdade imediata de Islam Hamed e todos os presos 
políticos. 
 

Moção pela extinção da expulsão dos 
estudantes da Unesp 

Os estudantes da Unesp que reverteram sua expulsão 
conquistaram uma importante vitória para o movimento 
estudantil. Mas mesmo com a reversão da expulsão 
não podemos aceitar qualquer punição à aqueles que se 
organizam. Principalmente porque a suspensão pretendida 
conta desde a metade do primeiro semestre de 2015, indo 
até o meio do segundo, implicando em perda completa do 
ano letivo. 
Contra qualquer tipo de punição aos estudantes da Unesp! 
Pela revogação completa da suspensão! Abaixo a repressão! 
 

Pela readmissão dos garis demitidos!  
Chega de perseguição política na COMLURB!  

 
O 54º Congresso da UNE repudia a decisão do presidente 
da COMLURB e da prefeitura do Rio de Janeiro  de demitir 
lideranças das greves dos garis do Rio de Janeiro. Trata-
se de uma atitude ditatorial em claro desrespeito às leis 
trabalhistas e ao direito de greve, ferindo os direitos 
humanos e a dignidade do trabalhador.  
Além disso, há indícios de perseguição política contra os 
ativistas e grevistas: uma evidente prática antissindical. 
Solicitamos a readmissão de todos os demitidos. Exigimos o 
fim das perseguições políticas a todos os trabalhadores que 
atuaram na greve. 
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Lutar contra a emenda da opressão para barrar
 o retrocesso 

Após o Congresso Nacional barrar no PNE a discussão sobre 
gênero e sexualidade, tem se configurado em algumas cidades 
do Estado de São Paulo um esforço das respectivas câmaras 
municipais para suprimir o debate nos planos municipais de 
educação. É urgente que se reafirme a responsabilidade da 
escola nesse debate, pois tem se mostrado um espaço onde 
as opressões acontecem cotidianamente, inclusive com 
casos recorrentes de violência contra aqueles que muitas 
vezes já são desamparados em seus ambientes familiares. 
Reafirmamos nossa luta contra o machismo e a LGBTfobia a 
partir de um projeto de educação mais inclusivo para todas 
e todos. 
 

Moção de apoio à adjudicação por interesse social da 
Fábrica Ocupada Flaskô 

Nós, estudantes de todo Brasil presentes neste 54º Congresso 
da União Nacional dos Estudantes, vimos, por meio desta 
moção, apoiar a proposta de adjudicação por interesse social 
de toda a propriedade da fábrica ocupada Flaskô em Sumaré 
(SP).  Desta forma, somamo-nos aos diversos apoiadores da 
luta da Flaskô e nos dirigimos ao Grupo de Trabalho criado 
pelo Governo Federal, coordenado pela Secretaria-Geral 
da Presidência da República e pela Secretaria Nacional 
de Economia Solidária, para que atendam ao pedido dos 
trabalhadores para que a propriedade da Flaskô seja 
adjudicada por Interesse Social. 
 
Solidariedade aos docentes e técnicos federais em greve

 
O 54º Congresso da União Nacional dos Estudantes se 
solidariza com os docentes e técnicos federais em greve. 
A política de ajustes fiscais, cortes na área da educação 
e de retiradas dos direitos trabalhistas prejudicam a 
garantia da educação pública, gratuita e de qualidade, 
afetando diretamente o ensino, a pesquisa, a extensão 
e as condições de trabalho dos professores e técnicos. 
Por isso, os estudantes de todo o país estarão lado a lado 
dos trabalhadores da educação em greve para barrar a 
precarização, a terceirização e em defesa de seus direitos. 
A luta dos professores e dos técnicos também é a nossa luta!  

 Moção de apoio à luta e autodeterminação do 
povo Sahauraui 

Reunidos no 54º Congresso da UNE, na ocasião de cumprir-
se 40 anos de resistência anticolonial da Frente Polisario 
declaramos o pleno apoio a legítima luta na República 
Sahauraiu contra o colonialismo e a ocupação militar 
estrangeira a seu território no Norte da África. Do mesmo 
modo, condenamos a perseguição militar exercida contra o 
movimento estudantil saharaui e nos somamos ao chamado 
pela libertação de todos os preços políticos. A Câmara dos 
Deputados do Brasil e seus movimentos sociais precisam 
aderir ao reconhecimento diplomático da República Saharaui. 

Moção em solidariedade aos estudantes colombianos e 
de toda América Latina 

A UNE expressa sua mais sincera solidariedade com as 
lutas do movimento estudantil colombiano pela educação 
pública, gratuita e de qualidade. Assim como sua incansável 
batalha pela defesa de uma solução política e conquista da 
paz com justiça social do país. Manifestamos nosso apoio 
ao sonho de paz do povo colombiano, que finde a guerra e o 
derramamento de sangue. Por isso nos somamos ao clamor 
pelo cessar fogo e hostilidades, de forma bilateral, entre o 
governo de Juan Manuel Santos e da guerrilha das FARC-
EP, assim como reforçamos a importância do diálogo com as 
demais insurgências colombianas. Igualmente, repudiamos 
as ameaças efetuadas por grupos paramilitares contra 
militantes dos movimentos sociais e, em especial, contra os 
estudantes da ACEU – Associação Colombina de Estudantes! 
Não queremos que se derrame mais sangue do movimento 
estudantil de nossa América! Ayotzinapa nunca mais! 

Moção contra a retirada da paridade da UNILA  

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(UNILA) e os direitos dos estudantes correm grandes riscos 
com a propostas de por um fim a representação paritária 
dos segmentos da comunidade acadêmica. A paridade 
é uma bandeira histórica de todos os estudantes latino-
americanos desde o levantar desta bandeira na Reforma 
de Cordoba em 1918.  
Por isso, todo o apoio aos estudantes da UNILA em defesa 
da paridade! 


