
 
 

Moção de apoio às ocupações de mulheres em todo Brasil 

O 4° Encontro de Mulheres Estudantes da União Brasileira dos Estudantes 

Secundaristas apoia as ocupações das mulheres que vem se organizando em 

vários estados do país para denunciar a exploração e a violência do sistema 

capitalista e os reflexos na vida das mulheres. A ocupação Tina Martins foi a 

primeira reivindicando um Centro de Referência e acolhida para mulheres em 

situação de violência da América Latina, realizado no 8 de março na capital 

mineira, hoje é um dos principais serviços da rede de rede, combate e 

enfrentamento a violência contra a mulher no estado. 

Somando-se a essa luta, as mulheres de Porto Alegre no Rio Grande do Sul e 

Mauá, na Periferia de São Paulo, organizaram as ocupações Mulheres Mirabal 

e Helenira Preta, que hoje são símbolos de resistência pela consolidação de 

políticas públicas voltadas para mulheres em situação de violência.  

A UBES tem compromisso com a luta das mulheres e o combate a violência, 

portanto apoia a luta das mulheres e reintera a importância dessas ocupações 

em todos os estados do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Moção em defesa do Meio Passe em Porto Alegre 

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan (PSDB) encaminhou para a 

Câmara de Vereadores, no dia 25 de julho deste ano, projeto para restringir o 

Meio-Passe, que visa tirar o direito dos estudantes, não baixar a tarifa e ainda 

aumentar o lucro dos empresários.  

Atualmente o sistema de transporte público em Porto Alegre é sucateado. 

Sabemos que nenhuma família que tenha condições financeiras para levar os 

seus filhos para escola (ou contratar um transporte escolar) os submeteria à 

péssima qualidade do transporte, e principalmente à insegurança atual, que 

prejudica diretamente os estudantes nas saídas das escolas.  

Ao mesmo tempo, vem a proposta da prefeitura de retirar o direito de 

estudantes de cursos pré-vestibulares e profissionalizantes. Para o ensino 

médio, fundamental e técnico a proposta é limitar a quem comprovar renda 

familiar de 3 salários mínimos, burocratizando o sistema, na exigência de 

muitas documentações, que na prática vai impedir milhares de estudantes de 

usar seu direito ao meio-passe, obrigando estes a parar de estudar. O direito 

ficaria tão limitado, que até mesmo as famílias mais pobres não teriam acesso 

ao meio passe. 

O projeto também retira o direito aos domingos e feriados, limita a cota mensal 

para 50 passagens, que hoje é de 75 passagens, acaba a possibilidade de 

requerer 150 passagens, que hoje é dado para quem precisa de 4 passagens 

diárias.  

O país está em uma crise profunda com mais de 26 milhões de 

desempregados e subempregados, onde as famílias fazem um esforço para 

garantir a seus filhos o acesso à educação. Neste momento, Marchezan ataca 

mais uma vez a Educação, depois de atacar o EJA, POP, UNIPOA, agora quer 

acabar com o Meio-Passe, o prefeito em vez de tratar o transporte como 

público, trata como privado, não cobra do governo federal isenções de 

impostos, não quer mexer no lucro dos empresários de ônibus e ainda os 

ajuda, propondo a demissão de cobradores, aumento da vida útil da frota dos 

ônibus e o fim da isenção também para idosos entre 60 e 64 anos. Tudo isso, 

sendo que as empresas já tem um lucro absurdo de 40 centavos por tarifa.  

Em Defesa do Meio Passe!  

16° Conselho Nacional de Entidades Gerais da União Brasileira dos 

EstudantesSecundaristas. 

São Paulo, 9 de Setembro de 2017 



 
 

Moção contra a perseguição da APE 

Nós, estudantes eleitos em nossas escolas e universidades para o 8° 

Congresso da Associação Petropolitana de Estudantes, repudiamos a 

perseguição à APE, aos grêmios, aos DCE's e ao movimento estudantil 

petropolitano por parte do PMDB e do Governo Municipal, que insiste em uma 

movimentação de fraude e falsificação de atas que tem por objetivo aplicar um 

golpe cartorial na entidade e que tentou de todas as maneiras - mas não 

conseguiu - impedir a livre organização dos estudantes e a realização deste 

histórico 8º ConAPE. 

A democracia da nossa entidade é soberana, nossos fóruns e nosso Estatuto 

devem ser respeitados, assim como todo o processo congressual realizado 

para a renovação da gestão de nossa histórica entidade, prestes a completar 

65 anos de lutas em defesa da Educação de qualidade em nossa cidade e em 

nosso país. 

Cada vez que tentarem calar as vozes dos estudantes petropolitanos 

responderemos com mais luta, mais independência, mais coragem, mais 

participação e mais unidade entre todas e todos que não aceitam o 

autoritarismo e os golpes em nossos direitos e em nossa democracia! 

Abaixo a perseguição covarde do PMDB e do Governo Municipal! 

Viva a autonomia, a unidade e a disposição de luta dos estudantes 

petropolitanos! 

A APE somos nós, nossa força e nossa voz! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Moção em defesa da Amazônia 

A região da Amazônia passa por uma profunda ameaça pelas ações do 

presidente ilegítimo Michel Temer. Dotada de ecossistemas repletos de 

florestas, de alta biodiversidade, de um número esvoaçante de padrões 

ecológicos, a Amazônia tem papel estratégico para nossa soberania. 

A Amazônia é também a maior bacia hidrográfica de água doce do Planeta. Lar 

de ribeirinhos, pescadores, lendas, mitos, culturas, povos e tribos. 

A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas se põe contra o Decreto nº 

9.142/2017 sancionado no dia 22 de agosto de 2017 e alterado no dia 28 de 

agosto de 2017 pelo atual presidente da república Michel Temer. O decreto 

extingue a Reserva Nacional de Cobre e Associados (RENCA), espaço 

correspondente ao tamanho da Dinamarca, com uma área de 

aproximadamente 4,6 milhões de hectares (El País Brasil), entre os estados do 

Pará e Amapá, para liberar a exploração de minério na região, ameaçando a 

diversidade biológica, o ambiente natural e ao modo de vida dos povos 

indígenas e da população da região. A RENCA foi instituída pelo Decreto nº 

89.404, de 24 de fevereiro de 1984 e “encontra-se encravada em região de 

inúmeras áreas legalmente protegidas”.  

Conforme liminar publicada no dia 5 de setembro de 2017 pela justiça do 

Amapá declara o ato do presidente inconstitucional a extinção da RENCA, “pois 

somente uma lei pode revogar a criação da RENCA”, descreve a liminar, 

portanto qualquer medida a ser tomada pelo poder executivo tem de ser 

aprovada pelo Congresso e debatida com todos os atingidos (Estados, 

municípios do Pará e Amapá, os povos indígenas e as cooperativas 

extrativistas existentes na área).  

A Amazônia é patrimônio brasileiro e de toda humanidade e não pode, pela 

busca insaciável pelo lucro de grandes mineradoras, ser entregue. 

 

 Permanecermos na luta.  

 

 

 

 



 
 

Todo apoio à luta dos secundaristas da Argentina contra a 

reforma do ensino médio de Macri 

O governo de Macri segue tentando impor uma série de ataques à educação 

pública, que agora se exemplificam na proposta de reforma do ensino médio 

chamada de "secundária do futuro". O objetivo fundamental dessa proposta é 

adaptar a educação às necessidades dos empresários em detrimento do 

conteúdo e do papel pedagógico da escola pública.  

Com essa mudança, ao invés de 12 matérias, os estudantes vão ter quatro 

áreas de ensino; 30% do conteúdo estará a cargo dos docentes e 70% será 

constituído de trabalho autônomo do aluno; e o quinto ano seria de estágios 

com 50% do tempo escolar destinado a aplicação do que foi aprendido nas 

empreas (substituindo os trabalhadores por mão de obra semigratuita), e os 

50% restantes destinado ao desenvolvimento de habilidades e projetos 

relacionados ao "empreendedorismo". Além disso, essa proposta busca uma 

maior flexibilização trabalhista para os docentes, com perda de horas de 

trabalho, métodos de contratação, fim do convênio coletivo, etc.  

Esse projeto se assemelha à reforma do ensino médio que Temer tenta aplicar 

aqui no Brasil e que também temos enfrentado. As duas reformas são parte de 

um projeto que ataca à educação pública, quer acabar com o pensamento 

crítico nas escolas e gerar mão-de-obra barata pro mercado de trabalho. Os 

estudantes secundaristas argentinos já tem se mobilizado com toda força 

contra essa proposta. Os estudantes reunidos nesse 16° Coneg da Ubes 

repudiamos esse projeto e apoiamos a luta dos secundaristas argentinos  

contra os governos, os ataques à educação e sua reforma do ensino médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pela paz e contra as guerras 

O mundo vive momentos de tensão, uma onda conservadora move 

sentimentos de ódio e ações violentas contra os povos que resistem aos 

impactos da crise financeira mundial que nasceu no seio do mercado financeiro 

em 2008. Os EUA, com sua política ingerencista e imperialista avança sobre a 

economia e a política de países em todo mundo para promover a recuperação 

de sua hegemonia econômica e financeira. 

Hoje, sobre o governo de Donald Trump, os EUA criam uma conjuntura de 

tensões e ameaças de guerras e conflitos. Aumentam as tensões na península 

coreana, através de sanções impostas pelos países ricos, a mando da potência 

imperialista estadounidense, que usa sua influência para comandar uma 

ofensiva política e econômica e ameaças militares à Coréia do Norte, elevando 

os riscos de um possível conflito nuclear. 

Sem nenhum compromisso com a paz e a saudável convivência entre as 

nações, a potência ianque criou um conflito militar no território da Síria onde 

grupos radicais, financiados a partir do estrangeiro, promovem a destruição 

deste país na tentativa de dar um golpe no governo de Bashar AlAsad. Esta 

guerra, que se estende já por um longo período, gera uma nova crise de 

refugiados que demonstra a face mais cruel e xenofóbica dos governos das 

grandes potências européias que fecham suas fronteiras depois de ajudar a 

promover a guerra na nação síria. 

Assim como em outros conflitos no Iraque, Afeganistão, Líbia, a OTAN, braço 

armado dos países do G7, guiados por uma lógica cruel do establishment 

estadounidense, alimenta a máquina de guerra imperialista para promover seus 

interesses econômicos e manter o controle sobre o mercado do petróleo. 

Como se não bastassem estas ameaças e guerras pelo mundo, Trump intimida 

diretamente uma nação latino-americana. Depois de relançar a Quarta Frota 

sobre o mar do Pacífico para observar as nações sul-americanas e a 

exploração de petróleo na camada pré-sal, os EUA ajudam a promover a 

desestabilização econômica e a crise política na Venezuela, além de ameaçar 

militarmente o nosso país vizinho pela mesma sanha por petróleo que move a 

décadas os interesses externos imperialistas. 

Nos posicionamos contra a política de guerra dos Estados Unidos da América e 

contra as bases militares estrangeiras pelo mundo, que ameaçam 

permanentemente a paz. Nos colocamos contra a ameaça belicista à 

Venezuela e contra os golpes, tentativas de golpes e ameaças à democracia 



 
 

em nosso continente latino-americano e no mundo. Não aceitaremos mais uma 

intervenção armada em nosso território latino-americano. 

Afirmamos a necessidade do fortalecimento da cultura da paz e respeito à 

soberania e ao direito a auto-determinação dos povos. Reafirmamos a 

importância e atualidade da Declaração da América Latina e do Caribe como 

Zona de Paz, firmada unanimemente pelos países na II Cúpula da Comunidade 

dos Estados Latino-americanos e Caribenhos (CELAC), em 2014. 

Os estudantes secundaristas se declaram pela paz e contra as guerras! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Moção Contra o Fechamento das Escolas 

No ano de 2015 os estudantes secundaristas do estado de São Paulo 

ocuparam suas escolas contra o fechamento de 94 instituições de ensino por 

todo o estado. A Reorganização do Ensino, imposta autoritariamente pelo 

Governo do Estado de Geraldo Alckmin (PSDB), foi barrada com muita luta 

dos/as estudantes secundaristas, porém, em 2016, o governo Alckmin fechou 

mais de 2000 salas de aula do Estado de São Paulo, repetindo a mesma 

prática em 2017: fechando cerca de 1000 salas de aula, segundo dados da 

APEOESP.  

No estado do Paraná, desde o início do governo Beto Richa (PSDB), 

começaram os ataques a educação pública paranaense, evidenciada em cortes 

na hora atividade dos professores, roubando o dinheiro da previdência dos 

servidores públicos e resultando no massacre do dia 29 de abril. Em 2016, 

os/as estudantes paranaenses ocuparam suas escolas em maio pra denunciar 

o roubo da merenda escolar e todo o sucateamento da educação pública.  Os 

ataques continuaram no ano de 2017 com o fechamento de diversas turmas e 

salas de aula em todos os núcleos regionais de educação e mais de 30% das 

escolas do campo. 

A realidade dos estados do Paraná e de São Paulo são o espelho de uma 

política neoliberal de desmonte da educação pública de qualidade, fortalecidos 

em governos conservadores e elitistas como os do PSDB. A União Brasileira 

dos Estudantes Secundaristas reconhece na educação um papel fundamental 

de formação do pensamento crítico e emancipação da juventude, portanto 

repudia essas práticas que efetivam, de maneira velada, o desmonte da 

educação pública estadual. 


