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ARROCHO, NÃO!

A greve começa forte!
Fórum convoca ato estadual para terça, 3/6

Reunidas logo após a realização da audiência pública

sobre as universidades (veja abaixo), as entidades que compõem
o Fórum das Seis aprovaram os seguintes indicativos:
- Continuidade da greve;
- De hoje (28/5) a segunda-feira (2/6), realização de atividades
locais (reuniões, debates, atos etc.), de acordo com as especificidades de cada universidade, setor, unidade;
- Terça-feira, 3/6, às 14h, ato unificado estadual, em frente à

Reitoria da Unesp, em São Paulo, para pressionar o Cruesp a
abrir negociações efetivas com o Fórum das Seis.
- Sexta, 30/5, às 10h, reunião do Fórum das Seis com a Comissão Técnica do Cruesp para discutir emendas à LDO/2015, na
sede do Cruesp, em São Paulo;
- As assembleias de base devem discutir a realização de ato público na avenida Paulista, em SP, “Em defesa da educação pública no estado de São Paulo”, na semana que se inicia em 9/6.

Audiência pública teve casa cheia, números
reveladores e protestos contra a ausência dos reitores

C

erca de 800 pessoas – funcionários, professores e
estudantes do interior e da capital – atenderam ao chamado do
Fórum das Seis e compareceram à audiência pública realizada
nesta terça-feira, 27/5, na Assembleia Legislativa de São Paulo
(Alesp). O auditório Franco Montoro ficou repleto, enquanto
cerca de 400 pessoas foram barradas pela PM do lado de fora e
só conseguiram entrar, muito lentamente, após intervenção de
deputados, a pedido do Fórum das Seis.
Representantes
do Fórum expuseram números que comprovam
as manobras do governo
do estado: cerca de R$ 2
bilhões deixaram de ser
repassados às universidades estaduais nos
últimos seis anos (20082013). Também houve
críticas contundentes à
postura dos reitores, que
foram convidados para a audiência, mas não compareceram.
Durante a audiência, uma comissão do Fórum foi recebida na reunião do Colégio de Líderes, que ocorre todas as
terças-feiras, para expor as reivindicações relativas à Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO 2015): 33% das receitas totais
do estado para a educação pública, aí inseridos 11,6% do ICMS
quota-parte do Estado (sem o expurgo que denunciamos) para
as universidades estaduais e 2,1% deste mesmo imposto para o
Centro Paula Souza. Todos os deputados receberam um kit com
as emendas propostas pelo Fórum, devidamente fundamentadas.

Encaminhamentos
Ao final da audiência pública, foram aprovados os encaminhamentos apresentados pela coordenação do F6:
- que a Comissão de Educação e Cultura convoque os
reitores da Unesp e da Unicamp (consta que o reitor da
USP já foi convocado) para audiência pública sobre as
três universidades estaduais paulistas;
- que a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento instale audiência pública específica para discussão das propostas
do Fórum das Seis para a LDO/2015;
- que todos os partidos políticos com representação na Alesp
se pronunciem sobre as propostas do Fórum das Seis para a
LDO/2015, incluindo a proposta de mudança da referência
para o teto salarial do funcionalismo no estado de São Paulo;
- que o Cruesp reabra negociações efetivas com o Fórum das Seis.

Participe! Divulgue! Esta luta é de todos nós!

