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No entanto,
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as formas
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sequer
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Mais de
100
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Centro (entre
e FATECs) registram greve, mesmo diante da enorme pressão
Os reitores doalegam
queETECs
precisam
exercida pelo governo, com ameaça de corte de ponto e de substituição dos grevistas.
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No dia
11/3, a responsável”.
entidade promoveu Ora,
um atomas
público no Vão Livre do MASP, que recebeu participantes
de se
todopreocuparam
o estado. O presidente
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da Costa Chaves Júnior, compareceu ao ato e conferiu apoio
não
comdaisso
nos João
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num
flagrante
desrespeito
Seis denuncia que o governo deixou de re- à lei do vínculo, o governo deixou de pagar aos
funcionários e professores das ETECs e FATECs os reajustes concedidos pelo Cruesp às universidades. Este é
passar
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universidades
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de 2008 a 2013. E o que fizeram os reitores? NADA!
Agora, querem que os salários, as
condições de trabalho e a permanência estudantil arquem com o custo desta omissão!
Na Unesp, o anúncio do zero% é
ainda mais provocativo, se lembrarmos
do compromisso assumido e descumprido pelo reitor Durigan, após a greve do
A negociação no dia 12/5: quem deve pagar
a conta da subserviência dos reitores ao
ano passado, de que concederia 3,415% de
governo do estado?
reajuste para TODOS.

