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Fórum das Seis cobra negociação
efetiva da Pauta Uniﬁcada 2012
Reunidas no dia 25 de junho, as entidades
que compõem o Fórum das Seis avaliaram o retorno
dado pelas assembleias de base realizadas nas três
universidades e no Centro Paula Souza. Em todas essas instituições, prevaleceu o descontentamento com
a postura dos reitores, que dão por encerrada a negociação da pauta uniﬁcada e remetem os pontos não
discutidos, a ampla maioria deles, para negociações
especíﬁcas nas universidades.
Como decisão da reunião, o Fórum encaminhou um ofício ao Cruesp (nº 8/2012), no qual critica
a postura que tem sido adotada pelos reitores nos
períodos de data-base, prevalecendo reuniões formais,
apenas para informar um índice, nunca para uma real
negociação entre as partes.
Num dos trechos, o documento reforça: “Em
relação à data-base 2012, o Fórum enfatiza a necessidade de dar continuidade às discussões sobre o índice
e tratar dos demais pontos da Pauta Uniﬁcada de Reivindicações. Ao contrário da posição assumida pelo
Cruesp, na reunião de 25/5/2012, que os remeteu para
negociações especíﬁcas nas universidades, o Fórum
reitera seu entendimento de que caberia a discussão
de diretrizes unitárias das três universidades com relação à maior parte dos pontos da pauta apresentada.”
As entidades também propõem o estabelecimento de um calendário de reuniões entre as
comissões técnicas do Cruesp e do Fórum, de modo
a dar prosseguimento no acompanhamento sistemático da arrecadação do ICMS. A sugestão é que tais
reuniões ocorram mensalmente, sempre na última
sexta-feira do mês, a saber: 29 de junho, 27 de julho,
31 de agosto, 28 de setembro, 26 de outubro e 30 de
novembro de 2012.
Apoio à greve nas federais
A reunião do Fórum aprovou o envio de uma
moção ao governo federal, declarando apoio aos
docentes das instituições de ensino superior, em greve

desde o dia 17/5/2012, e solicitando que sejam abertas
negociações efetivas com a categoria (veja abaixo).
No dia 12 de junho, próxima terça-feira, os
docentes em greve realizam atos públicos em todo
o país. O Fórum das Seis espera que sua moção seja
lida no ato marcado para São Paulo, assim como em
todos os demais atos onde isto seja possível.
Próxima reunião
O Fórum das Seis volta a se reunir no dia 14
de junho, das 9 às 15h, na sede da Adusp, em São
Paulo, para discutir e decidir seus próximos encaminhamentos.
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Ao governo federal – Presidência da República
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG)
Ministério da Educação e Cultura (MEC)

Moção sobre a greve nas federais
O Fórum das Seis, articulação que congrega
as entidades sindicais e estudantis da Unesp, Unicamp, USP e do Centro Paula Souza (Ceeteps), reunido nesta data, vem por meio desta reiterar seu apoio
ao movimento dos docentes das instituições federais
de ensino superior, instando o governo federal a negociar, de fato, as reivindicações da categoria ora em
greve em todo o território nacional.

Fórum das Seis Entidades
São Paulo, 1º de junho de 2012.

