BOLETIM SINTUNESP

2/8/2018

Sindicato dos Trabalhadores da Unesp

Sintunesp indica:
Até 9/8, assembleias de base para debater
indicativos do Fórum das Seis
Vamos paralisar e participar do ato/audiência pública na Alesp em 14/8, na luta por
mais recursos para a Unesp, a Unicamp, a USP e o Ceeteps

C

onforme divulgado nos últimos boletins do Fórum das Seis e do Sintunesp, a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO-2019) segue emperrada na Assembleia Legislativa de SP (Alesp). Nos anos anteriores, a aprovação do
relatório da LDO na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP) e posterior votação em plenário nunca
passaram de meados de julho. Neste ano, a disputa política entre os apoiadores das candidaturas de João Doria (PSDB)
e Márcio França (PSB) ao governo do estado jogou a LDO-2019 na indefinição, podendo ser votada somente depois das
eleições.
Temos que atuar em meio a estes rachas para defender as emendas do Fórum das Seis à LDO-2019, que propõem
mais recursos para as universidades estaduais paulistas e o Centro Paula Souza (ETECs e FATECs). Essa luta é importante para expor à sociedade as políticas de sucateamento impostas pelo governo a estas instituições públicas, por meio da
expansão sem garantia de recursos, as manobras no cálculo do repasse do ICMS às universidades, o não cumprimento da
lei que remete ao governo estadual a responsabilidade pela
insuficiência financeira (diferença entre o que as universidades arrecadam com as contribuições previdenciárias e o
que pagam em aposentadorias e pensões) etc.
Os reitores, por sua vez, omitem-se na denúncia desta
situação, preferindo jogar sobre a comunidade a conta do
subfinanciamento. A sobrevivência das universidades vem
sendo garantida com o arrocho em nossos salários, o corte
de direitos, a não contratação, entre outros.
No dia 14/8, vamos à Assembleia Legislativa para defender nossas emendas e pressionar os deputados a acatá-las.
Em ano de eleições, a “ sensibilidade” dos parlamentares
aumenta. Vamos lembrar a eles que estamos em todo o estado e somos centenas de milhares de pessoas interessadas
em defender as universidades estaduais e o Centro Paula
Souza.
Os reitores estão sendo chamados a participar! É o momento de mostrarem se têm algum interesse em defender
publicamente o financiamento adequado ou se preferem
seguir com sua política de arrocho na comunidade e subserviência ao governo do estado.

Todos às assembleias

O Sintunesp orienta pela realização de assembleias de
base até o dia 9/8, para deliberar sobre os indicativos de
paralisação em 14/8 e participação no ato/audiência pública
na Alesp neste dia!
Informe o agendamento da assembleia e posterior deliberação para sintunesp@uol.com.br

