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Nº 106  19/06/2017

F6 convoca manifestação na Alesp
em 28/6: Mais recursos para as
universidades, defesa dos salários e
das condições de trabalho

Fórum responde
editorial do Estadão
Em 10/6, o jornal O
Estado de S. Paulo publicou
um editorial bastante
agressivo contra as
universidades estaduais
paulistas, com argumentos
distorcidos e
conservadores.
A coordenação do Fórum
das Seis elaborou artigo em
resposta ao jornal, não
publicado até o momento.
Leia mais

O Quanto valem USP,
Unesp e Unicamp?
Quem deve
bancálas?
Reunidos em 14/6, os representantes das entidades que
compõem o Fórum das Seis deram informes de suas
assembleias de base, que tiveram como pauta a discussão
de estratégias de mobilização em defesa do financiamento
adequado das universidades estaduais paulistas, das
nossascondições salariais e de trabalho. Na maioria das
assembleias realizadas, ficou constatada a disposição das
categorias em participar de atividades de pressão sobre a
Assembleia Legislativa (Alesp) e o governo, para a
aprovação das propostas de emendas à Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO2018), por mais recursos para as
universidades e o Ceeteps.

Artigo escrito pelo
Professor Valdemir
Pires.

Leia mais

Na noite de 13/06, foi
realizada a segunda edição
do Fórum Permanente da
Associação dos Docentes
da Unesp (Adunesp) em
Marília, com apoio da
Faculdade de Filosofia e
Ciências (FFC) da Unesp.

Boletim do Fórum das Seis: indicativos para
manifestação na Alesp em 28/6, greve geral
e resposta ao Estadão
Clique aqui para ler o Boletim do F6 na íntegra

Clique aqui e confira.
Fórum Permanente 
Os conflitos na Síria
e a nova geopolítica
mundial

Confira o vídeo aqui.

Financiamento das
Universidades
Paulistas e CEETEPS
http://www.53.miktd8.com/vl/114c44ffe06cb1937bf7654d20b07d6ac6541eulejs1CeBaLe93184f6ff
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Audiência pública foi
realizada na Assembleia
Legislativa, em 15/05/2017,
e foi organizada pelo
mandato do deputado
Carlos Giannazi, a pedido
do Fórum das Seis.
Confira a audiência
completa aqui.
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