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A CAMPANHA SALARIAL JÁ COMEÇOU!
A fogueira já está acessa: vamos colocar mais lenha nela!
A Pauta Unificada do
Fórum das Seis já foi
protocolada
junto
ao
CRUESP, na reitoria da
UNICAMP,
ao
reitor
Marcelo
Knobel, com
pedido de uma reunião,
ainda em Abril, entre Fórum das Seis e CRUESP,
o que achamos difícil de acontecer sem que
estejamos organizados nas unidades e
mobilizados, pois sem LUTA, reitores nunca
atenderão nossas reivindicações!
Queremos 8% JÁ para os trabalhadores da
USP e UNICAMP e 11,24% para os da UNESP
e um plano de recomposição de perdas para
voltar ao poder aquisitivo de maio de 2015.

Fotos: Fernando Piva (Adunicamp)

A reunião com o presidente do Cruesp,
Marcelo Knobel (no destaque), que recebeu
a Pauta de Reivindicações 2019
OBS: Fotos e legendas retiradas do Boletim do
Fórum das Seis de 12/04

CPI CONTRA AS UNIVERSIDADES
ESTADUAIS PAULISTAS NA ALESP
No dia 24/04, foi instalada a CPI contra as
Universidades
Estaduais
Paulistas
na
Assembleia Legislativa, que “dizem” ter por
objetivo,
apurar
irregularidades
nas
universidades. Daí, todos ficam contentes,
pois conhecem de perto a “usurpação” da
autonomia pelos reitores para beneficiar a
burocracia acadêmica.
Acontece que este processo ocorrerá num fio
de navalha e numa conjuntura na qual todos
poderão sair muito prejudicados, ou seja,
podemos perder a autonomia universitária.
A CPI não foi montada apenas para apurar
irregularidades
dos
gestores
das
universidades, mas também para fazer com
que as universidades caminhem para a
privatização, pois os governos, estadual e
federal, já sinalizaram esta vontade em seus
discursos.
O deputado vice-líder do governo Doria,
principal autor do requerimento de criação
desta CPI, apresentou uma formulação
diferente deste documento: “vamos analisar
como as questões ideológicas estão

implicando no orçamento. Eu percebo um
predomínio da esquerda nas universidades”.
Segue dizendo: “poderá ser proposto
mudanças na gestão das instituições”.
Solicitado ao mesmo que publicasse no Diário
Oficial o objeto e o foco da CPI, negou-se. O
Editorial do Jornal o “Estadão”, cita que esta
CPI também tem por objetivo acabar com o
“marxismo
cultural”
dentro
das
universidades. Alguns deputados que fazem
parte desta CPI mencionam até mesmo acabar
com as COTAS e a permanência estudantil,
cobrando mensalidades.
Com a renovação da ALESP, hoje poucos são
os deputados que defendem as Universidades
Estaduais Paulistas e por essa razão,, no dia 08
de Abril de 2019, às 10 horas, no Auditório
“Paulo Kobayashi”, será lançada a Frente
Parlamentar em Defesa das Instituições
Públicas de Ensino, Pesquisa e Extensão
A única verdade que conhecemos é: quem

sempre paga o pato e a conta, são as (os)
trabalhadoras(es)

SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
A Reforma da Previdência já avançou e a classe
trabalhadora ainda continua na “zona de
conforto”.
Companheiras(os)
é
a
sua
aposentadoria que esta em risco! Querem acabar
como o direito à sobrevivência da população mais
pobre e excluída!
A Reforma andou na CCJ – Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados,
sem mudanças relevantes para os trabalhadores e
as “velhas negociatas” já se iniciaram para
“comprar” os deputados para aprovarem a
Reforma da Previdência. Não existe a “nova
política” e a “velha política”: a chamada “nova
política” serve apenas para mais uma vez enganar
o povo.

Só a classe trabalhadora com
uma forte GREVE GERAL poderá
derrotar esta reforma!

Reunião ampliada do CDB, 30/04, 8h30, no Sintusp.
Dia 30/04, teremos uma reunião do CDB ampliada para os delegados do 7° Congresso, onde
discutiremos sobre a suspensão e adiamento do mesmo, consequentemente, também, sobre
a campanha pela liberação dos delegados para realizarmos nosso Congresso!
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