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Fórum cobra agendamento
das negociações e respeito
à data-base

A

Pauta Uniﬁcada de Reivindicações
2012 foi protocolada formalmente
no dia 16 de abril, em reunião do Fórum
das Seis com o reitor da USP, professor
João Grandino Rodas, novo presidente do
Cruesp. Na oportunidade, o Fórum destacou a necessidade de estabelecimento de
um calendário de negociações e propôs
que a primeira reunião ocorresse entre os
dias 24 e 26 de abril. O reitor Rodas disse
que iria consultar os reitores da Unesp e da
Unicamp para deﬁnir o calendário.
Passadas quase três semanas da
entrega da Pauta Uniﬁcada, está agendada
apenas a reunião com a Comissão Técnica
para esta quinta-feira, 10/5.
Uma vez que a data-base de servidores técnico-administrativos e docentes
das universidades estaduais paulistas é 1º
de maio, a ausência, até o momento, de um
calendário de negociações nos preocupa
e parece indicar a manutenção da mesma
atitude do Cruesp de anos anteriores, quando prevaleceram o desrespeito e o descaso
com relação às reivindicações do Fórum.
Esperamos estar enganados! As entidades
que compõem o Fórum reiteram sua disposição e seu interesse em negociar efetivamente todos os pontos da pauta encaminhada – e isso pressupõe diálogo entre reitores
e entidades.

Recursos em jogo
No dia do protocolo da Pauta
Unificada, o Fórum também entregou ao
presidente do Cruesp o Ofício 5/2012,
no qual volta a solicitar uma reunião
para discutir com os reitores o não repasse, pelo governo estadual, de parte
dos recursos a que as universidades têm
direito. Conforme o Fórum vem denunciando, o governo Alckmin não está
cumprindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que garante o repasse para
a Unesp, Unicamp e USP de, no mínimo, 9,57% dos recursos obtidos com a
arrecadação da quota-parte estadual do
ICMS. Só em 2011, isso representou um
prejuízo de mais de R$ 200 milhões para
as instituições.
O Fórum questiona a resposta
enviada pelo Cruesp, por meio do Ofício
4/2012, que mostra que os reitores não
apenas têm conhecimento do fato, como
concordam com ele e até o justificam.
Por isso, o Fórum solicitou ao presidente
do Cruesp o agendamento da reunião.
Até o momento, também não houve retorno a esta solicitação.
Com a palavra, o Cruesp!

