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ATO NA ALESP: 28/6 é dia de
luta por mais recursos para as
universidades e o Ceeteps

Nova greve geral em 30/6 é
passo decisivo na luta
contra as reformas
Em meio à gigantesca crise que
o envolve, o governo Temer tenta
mostrar ares de normalidade e
mantém o calendário de votação de
duas das principais reformas
defendidas pelo empresariado que
bancou sua chegada ao Planalto: a
trabalhista e a previdenciária. Mas
essa não é uma tarefa simples.
Leia mais

Até o final deste mês, deve ser votada na
Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) a Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO2018). É nela
que são definidos os recursos destinados a todos
os setores do serviço público paulista no próximo
ano, entre eles as universidades estaduais
paulistas e o Centro Paula Souza.
Leia mais

Campanha por mais recursos para a
educação pública paulista. Envie
email aos deputados paulistas
O Fórum das Seis propõe à comunidade que
pressione os deputados paulistas a votarem SIM
às emendas que pedem mais recursos para o
conjunto da educação pública paulista, as
universidades estaduais e o Centro Paula Souza.
Uma forma é enviar emails a eles. A seguir, veja
proposta de texto (basta copiar e colar no corpo do
email) e a lista de endereços dos parlamentares
(já organizada em 2 blocos, para facilitar o envio.
Leia mais

A crise de financiamento das
universidades estaduais paulistas
Embora tenham dotação orçamentária definida
– 9,57% do ICMS–QuotaParte do Estado (ICMS
QPE) –, especialmente a partir dos anos 2000 os
valores repassados à Unesp, Unicamp e USP
mostramse
insuficientes
para
garantir
a
continuidade
do
funcionamento
das
três
universidades estaduais paulistas, que estão entre

3 motivos para parar o Brasil
no dia 30
1) Michel Temer quer acabar com
os direitos trabalhistas:
O governo que você trabalhe mais
e ganhe menos. Com a reforma
trabalhista, você poderá perder seu
direito de férias, sua jornada de
trabalho poderá ser ampliada. O
trabalho temporário ficará ainda mais
desregulamentado e com a
terceirização, a classe trabalhadora
estará condenada à precarização.
2) O governo Temer quer acabar
com a sua aposentadoria:
Eles mentem ao falar de rombo da
Previdência Social. Somente em
2015, a Previdência teve um
superávit de, acredite, R$ 11,2
bilhões de reais.
3) O governo Temer quer que você
trabalhe até morrer:
A reforma da Previdência de
Temer aumenta a idade mínima para
homens e mulheres e aumenta o
tempo de contribuição para mais de
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as melhores instituições de ensino, pesquisa e
extensão do país.
Leia mais

40 anos.

Eleições da Adunesp: saiba
mais sobre as inscrições de
chapas
A Adunesp Seção Sindical do
Andes, entidade representativa dos
docentes da Unesp, vai eleger sua
nova diretoria para o biênio de
2017/2019.
A inscrição das chapas deve ser
feita entre os dias 17/7 e 21/7, até às
17h, na Secretaria da Adunesp, em
São Paulo.
Participar do processo eleitoral é
contribuir para fortalecer o Sindicato
da nossa categoria, ferramenta
indispensável na luta por direitos.

http://www.53.dtikm3.com/vl/83c55089e5bfc5a06a06cf1ab8d8157aab40371euRejxOSeBaLe93184f6ff

2/2

