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Contra a intransigência do Cruesp!
Negociação, já!
Vamos realizar dois atos públicos em 1º de julho:
de manhã, em frente à reitoria da Unesp;
à tarde, na Assembleia Legislativa
Reunido nesta terça-feira, 24/6, o Fórum das
Seis discutiu o retorno das assembleias de base em relação aos próximos passos da mobilização na greve.
A disposição das assembleias, de realizar um grande
ato na próxima semana, foi casada com a informação
de que há uma boa probabilidade de que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO/2015) seja votada no dia
1º de julho, terça-feira próxima. Para a comunidade
das universidades estaduais e do Centro Paula Souza,
a votação da LDO é particularmente importante, pois o
Fórum das Seis está defendendo o aumento de recursos
para a educação pública paulista.
Diante desta conjuntura, a reunião do Fórum
das Seis aprovou os seguintes encaminhamentos:
1) Manutenção e fortalecimento da greve;
2) Dois atos públicos estaduais unificados no dia 1º de
julho, terça-feira:
- Pela manhã, com concentração a partir das 11h, até
as 14h, em frente à reitoria da Unesp: Contra a intransigência do Cruesp! Negociação, já!
- À tarde, a partir das 15h, na Assembleia Legislativa de São Paulo, para pressionar os deputados pelas
emendas que pedem mais verbas para as universidades
e o conjunto da educação pública na LDO/2015.

Organização do ato

A orientação da coordenação do Fórum das
Seis é que as categorias organizem as caravanas junto
às suas respectivas entidades.
A previsão de transporte e de número de pessoas deve ser enviada pelas entidades para o e-mail
bah0609@bol.com.br até sexta-feira, às 12h.

Atividade por mais verbas
marcou o dia na Alesp
Nesta terça-feira, 24/6, o Fórum das Seis
promoveu uma tarde de atividades na Assembleia
Legislativa de São Paulo, em defesa das emendas
apresentadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO/2015). As emendas preveem o aumento de
recursos para o conjunto da educação pública (33%
das receitas totais do estado), aí inseridos 11,6% do
ICMS quota-parte do Estado (sem o expurgo que
denunciamos, ou seja, o desconto que o governo
promove antes do repasse) para as universidades estaduais e 2,1% deste mesmo imposto para o Centro
Paula Souza.
Inicialmente, estava marcada uma reunião
da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP), com a LDO na pauta, mas ela acabou
sendo adiada. Diante desse fato, as cerca de 200 pessoas presentes percorreram os gabinetes dos deputados, defendendo a aprovação das emendas.
Representantes das entidades do Fórum
das Seis
estarão
presentes
na Alesp
novamente na quinta-feira,
26/6, para
intervir na
reunião da
CFOP.

NÃO É SÓ POR REAJUSTE! É POR DIGNIDADE E DEMOCRACIA!

