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Trabalhadores da Unesp: PRESENTES!

Após as mobilizações de 30/6, é hora 
de ampliar a luta contra as reformas

 Os servidores técnico-administrativos da Unesp de-
ram mais uma demonstração de combatividade, com uma boa 
participação nas mobilizações de 30 de junho, novo dia de luta 
contra as reformas da Previdência e trabalhista e pelo fim deste 
governo corrupto e inimigo dos trabalhadores. 
 Houve paralisações e mani-
festações em todo o país e o movi-
mento deu seu recado,  mesmo com o 
recuo de algumas centrais sindicais, 
como a Força Sindical e a UGT. 
 Assim como ocorreu em 
15/3, Dia de Luta contra as Reformas, 
e na primeira greve geral (em 28/4), 
a adesão em 30/6 foi expressiva nas 
universidades estaduais paulistas e no 
Centro Paula Souza (que mantém as 
escolas técnicas/ETECs e faculdades 
de tecnologia/FATECs). 
 Os técnico-administrativos da 
Unesp pararam (total ou parcialmen-
te) em vários campi, participando de 
atividades localizadas ou conjuntas 
com outras categorias. Parabéns a to-
dos os que lutaram por seus direitos.
 Agora, é preciso que as cen-
trais sindicais apontem a continuidade 
das mobilizações como única forma 
de evitar a destruição da aposentado-
ria e dos direitos trabalhistas. Atolado 
até o pescoço com denúncias de cor-
rupção, o moribundo Temer insiste em acelerar a tramitação 
das reformas exigidas pelos grandes empresários que o condu-
ziram ao Palácio do Planalto no golpe de 2016 e o mantêm no 
poder. Só as ruas podem reverter esse quadro!

Acima e à esquerda, Bauru.
Logo abaixo, Botucatu.
Nas fotos do rodapé, 

Jaboticabal (esq.) e Rio Preto

Quer ver as imagens da mobilização da sua cidade no boletim? 
Envie para sintunesp@uol.com.br
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Prezados/as deputados/as de São Paulo, 
 Tramitam nesta casa importantes propostas 
de mudanças na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias) de 2018, que serão decisivas para estancar e 
reverter a propalada “crise financeira” – que na ver-
dade se trata de uma crise de financiamento – das 
universidades estaduais paulistas e do Centro Paula 
Souza. 
 Como parte da comunidade acadêmica, ve-
nho somar minha voz às vozes de milhares de profes-
sores, trabalhadores e estudantes que se mobilizam 
em defesa destas importantes instituições e concla-
mar os senhores deputados e senhoras deputadas 
a se posicionarem e a votarem favoravelmente às 
mudanças sugeridas nas referidas propostas. Sem 
financiamento adequado poderemos rapidamente 
chegar à mesma situação limite por que passam a 
UERJ e outras universidades estaduais.
 Atenciosamente,

Nome completo
RG

Crise de financiamento
Envie e-mails aos deputados e cobre 

mais recursos para as universidades estaduais e o 
Ceeteps na LDO-2018

 Na proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO-2018) enviada pelo governo à Assembleia Legislativa 
de SP (Alesp) não há nada a mais para as universidades além 
dos 9,57% do ICMS Quota-Parte do Estado.  A proposta está 
tramitando na Comissão de Finanças e Orçamento (CFOP) e 
seu relator é o deputado Edmir Chedid (DEM), que tem a prer-
rogativa de inserir emendas no texto. O relatório precisa ser 
aprovado na CFOP para, depois, seguir ao plenário da Assem-
bleia Legislativa, onde ocorrerá a votação final.
 No dia 28/6, estudantes e servidores docentes e técni-
co-administrativos de todo o estado compareceram à manifesta-
ção organizada pelo Fórum na Alesp. O evento serviu para dar 
mais visibilidade às emendas defendidas pelos sindicatos e para 
mostrar que as universidades vivem uma crise de financiamen-
to, fruto de manobras contábeis do governo e da expansão sem 
recursos perenes.
 A tramitação da LDO-2018 está em sua reta final. Na 
semana de 3 a 7 de julho, estão previstas várias reuniões da 
CFOP e o relatório pode ser apresentado e aprovado a qual-
quer momento. Representantes das entidades que compõem o 
Fórum acompanharão todas as reuniões.
  O Sintunesp conclama a comunidade a pressionar os 
deputados paulistas a votarem SIM às emendas que pedem 
mais recursos para o conjunto da educação pública paulista, as 
universidades estaduais e o Centro Paula Souza. Uma forma 
é enviar e-mails a eles. Ao lado, veja proposta de texto (basta 
copiar e colar no corpo do e-mail). Abaixo, a lista de endereços 
dos parlamentares, dividida em 3 blocos, para envio coletivo.

Lista de e-mails dos deputados estaduais paulistas
dep.abelardocamarinha@al.sp.gov.br, adilsonrossi@al.sp.gov.br, 
padreafonso@al.sp.gov.br, ademarchi@al.sp.gov.br, alencarsan-
tana@al.sp.gov.br, anadocarmopt@al.sp.gov.br, afernandes@
al.sp.gov.br, andredoprado@al.sp.gov.br, asoares@al.sp.gov.br, 
scuriati@al.sp.gov.br, barrosmunhoz@yahoo.com.br, bsahao@
al.sp.gov.br, caiofranca@al.sp.gov.br, cmachado@al.sp.gov.
br, carlaopignatari@al.sp.gov.br, carlosbezerrajr@al.sp.gov.br, 
carloscezar@al.sp.gov.br, carlosgiannazi@uol.com.br, deputa-
doneder@al.sp.gov.br, cassionavarro@al.sp.gov.br, cauema-
cris@al.sp.gov.br, cleao@al.sp.gov.br, ccardoso@al.sp.gov.br, 
cgiglio@al.sp.gov.br, 

celsonascimento@al.sp.gov.br, cezinhademadureira@gmail.
com, chicosardelli@al.sp.gov.br, cleliagomes@al.sp.gov.br, 
coronelcamilo@al.sp.gov.br, contato@coroneltelhada.com.br, 
davizaia@al.sp.gov.br, contato@deputadodelegadoolim.com.br, 
doutorulysses@al.sp.gov.br, edthomas@al.sp.gov.br, echedid@
al.sp.gov.br, egiriboni@al.sp.gov.br, eniotatto@al.sp.gov.br, egal-
vao@al.sp.gov.br, felicianofilho@al.sp.gov.br, fcapez@terra.com.
br, fernandocury@al.sp.gov.br, geraldocruz@al.sp.gov.br, gillan-
caster@al.sp.gov.br, gilenogomes@al.sp.gov.br, gilmacisantos@
al.sp.gov.br, gdsgimenes@al.sp.gov.br, helionishimoto@al.sp.

gov.br, itamarborges@al.sp.gov.br, jcaramez@al.sp.gov.br, 
joaopaulorillo@al.sp.gov.br, hato@al.sp.gov.br, jcaruso@al.sp.
gov.br, jorgewilsonxerifedoconsumidor@al.sp.gov.br, joseame-
rico@al.sp.gov.br, jprado@al.sp.gov.br, lecibrandao@al.sp.gov.
br, leooliveira@al.sp.gov.br, lcgondim@al.sp.gov.br, lfernando@
al.sp.gov.br, luizturco@al.sp.gov.br, marcialia@al.sp.gov.br, 

marciocamargo@al.sp.gov.br, marcovinholi@al.sp.gov.br, mar-
cosdamasio@al.sp.gov.br, mmartins@al.sp.gov.br, mzerbini@
al.sp.gov.br, mlamary@al.sp.gov.br, martacosta@al.sp.gov.br, 
mleite@al.sp.gov.br, miltonvieira@al.sp.gov.br, orlandobolcone@
al.sp.gov.br, paulocorreajr@al.sp.gov.br, pedrokaka@al.sp.gov.
br, ptobias@al.sp.gov.br, professorauriel@al.sp.gov.br, rsilva@
al.sp.gov.br, ramalhodaconstrucao@al.sp.gov.br, raul@raulmar-
celo.com.br, reinaldoalguz@al.sp.gov.br, ricardomadalena@
al.sp.gov.br, rpassos@al.sp.gov.br, rengler@al.sp.gov.br, rmas-
safera@al.sp.gov.br, rmorais@al.sp.gov.br, rtripoli@al.sp.gov.br, 
deputadorodrigomoraes@al.sp.gov.br, rnogueira@al.sp.gov.br, 
rbarbiere@al.sp.gov.br, sebastiaosantos@al.sp.gov.br, teonilio-
barba@al.sp.gov.br, vlima@al.sp.gov.br, wellingtonmoura@al.sp.
gov.br, welsongasparini@welsongasparini.com.br 


