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Diante deste quadro, a greve prossegue até hoje e a expectativa da categoria é que os deputados
aceitem e aprovem as emendas apresentadas pelo Sinteps, que visam a devolver ao projeto os itens cortados.
Mais de 100 unidades do Centro (entre ETECs e FATECs) registram greve, mesmo diante da enorme pressão
exercida pelo governo, com ameaça de corte de ponto e de substituição dos grevistas.
No dia 11/3, a entidade promoveu um ato público no Vão Livre do MASP, que recebeu participantes
de todo o estado. O presidente da Adunesp, João da Costa Chaves Júnior, compareceu ao ato e conferiu apoio
à luta dos trabalhadores.
Vinculado à Unesp desde a sua criação, o Centro Paula Souza vem sendo duramente atacado pelo
governo estadual. Desde 1996, num flagrante desrespeito 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
um dos principais elementos que determinam o forte arrocho salarial da categoria.

Adunesp apoia greve nas ETECs e FATECs

Imagens da Marcha em Brasília, em 13/9/2016. O Fórum das Seis enviou caravana com três ônibus

