NOTA DA APROPUCC

Professor e Professora, organize-se!
2º Dia Nacional em Defesa da Educação Pública em 30/05. Greve Geral em 14/06.
Entidades representativas de estudantes, professores e de trabalhadores em Educação, junto às
Centrais Sindicais, estão convocando para o 2º Dia Nacional em Defesa da Educação Pública, em 30
de maio. Este será um dia de protestos pela reversão dos cortes de verbas nas universidades e
institutos federais, pela revogação da suspensão das bolsas de pesquisas e pelo impedimento da
votação da Reforma da Previdência.
Esse dia de luta é fundamental para dialogar com a população sobre os impactos que essas
medidas podem causar no desenvolvimento do país, pois acarretarão sérios danos a setores
estratégicos como saúde, energia, educação e segurança pública. Cobramos do governo que, em vez
de promover retrocessos que colocam em xeque direitos assegurados na Constituição Federal, ele
cobre o dinheiro sonegado pelas empresas devedoras da Previdência Pública, taxe as grandes
fortunas privilegiadas com benesses, faça uma Auditoria na Dívida Pública, promova uma Reforma
Tributária, entre outras medidas que visam a preservação do Orçamento da União.
Essa data será de luta preparatória para a Greve Geral convocada para 14 de junho pelas Centrais
Sindicais e movimentos sociais. Semana a semana o movimento de indignados cresce ao denunciar
que não aguenta mais o desemprego em massa, a estagnação da economia, a violência, a inflação… e
a falta de plano de governo que dê conta das desigualdades sociais.
A APROPUCC destaca a necessidade dos professore e professoras seguirem mobilizados, dentro e
fora das salas de aulas, em unidade com as demais categorias do país. É fundamental aderir à Greve
Geral de 14/06, paralisando todas as nossas atividades! Por isso, considerando que estamos já em
final de semestre, nos adiantamos para que os docentes da PUC-Campinas possam organizar a
tempo suas atividades, de forma a participarem da Greve Geral, que cairá em uma sexta-feira
(14/06), e dos protestos em defesa da Educação, na próxima quinta (30/05).
Precisamos ampliar nossa mobilização com a participação ativa de professores, estudantes,
funcionários, gestores e pais de alunos.
O cronograma completo de ações será divulgado ao longo da semana. Acompanhe nossos canais
de comunicação e venha pra luta.
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