Boletim Conjunto
14/10/2016

Eleições à Reitoria

Somente uma chapa aceita convite.
Adunesp e Sintunesp desmarcam
debate previsto para 19/10
Ainda durante o primeiro turno das elei-

ções à Reitoria da Unesp, a Adunesp e o Sintunesp convidaram as três chapas concorrentes
a participarem de um debate em 19/10/2016,
caso se habilitassem ao segundo turno. O objetivo era o de oferecer à comunidade unespiana a oportunidade de melhor conhecer as propostas e concepções de Universidade de cada
um dos candidatos que se propõem a dirigir
a Unesp nos próximos quatro anos. O envio
antecipado do convite visava evitar quaisquer
embaraços à agenda dos candidatos que chegassem ao segundo turno das eleições.
Após concluída a votação em primeiro
turno, Adunesp e Sintunesp enviaram nova
mensagem às chapas, solicitando-lhes retorno. Os candidatos Maria do Rosário Longo
Mortatti e Fernando Marins, da chapa “Novos
Caminhos para a Unesp”, aceitaram o convite. Os candidatos Sandro Roberto Valentini e
Sergio Roberto Nobre, da chapa “Unesp Inovadora, Sustentável e Participativa”, declinaram.
Em seu retorno, os professores Sandro e Sérgio apresentaram as seguintes considerações:
“Considerando que a Comissão Eleitoral
Central já organizou o debate oficial referente ao segundo turno das eleições para o dia
18 de outubro, debate este aceito de comum
acordo com as duas chapas concorrentes;
Considerando que o debate na televisão
abrange um maior número de pessoas da
comunidade Unespiana, visto que no debate
do 1o turno confirmou-se um número superior a 5300 computadores conectados, o que
torna o acesso ao debate mais democrático;
Considerando ainda que o debate presencial

proposto irá gerar custos, tanto individuais,
como institucionais, o que não seria bem visto em momento de crise;
Agradecemos o convite, porém não podemos
participar de um novo debate eleitoral no dia
seguinte ao debate oficial.”

A Adunesp e o Sintunesp lamentam a
chance perdida de promover um debate direto e mais participativo entre as chapas. Teria
sido uma grande oportunidade de proporcionar à comunidade unespiana uma visão das
chapas sem as regras burocráticas e limitadoras estabelecidas no debate institucional promovido pela Universidade e transmitido pela
TV Unesp.
O vídeo do debate em 19/10 seria disponibilizado no Youtube e, certamente, poderia
ser visto por um grande número de pessoas
num formato em que as propostas e as visões
de Universidade representadas pelas duas
chapas poderiam ser melhor explicitadas, democratizando ainda mais o processo.
O formato do debate “oficial”, mesmo
sendo transmitido ao vivo, não permite a participação direta de internautas, e as entidades
representativas dos estudantes, dos servidores
técnico-administrativos e dos docentes podem
formular apenas uma pergunta cada uma.
A democracia avança na medida em que
as comunidades têm mais oportunidades de
conhecer os seus futuros dirigentes.

Na página seguinte, confira matéria sobre a
PEC 241 e evento na Alesp em 18/10
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PEC 241 é aprovada em primeira votação
na Câmara. Saúde e educação públicas
podem entrar em colapso
Aprovada em primeira votação na Câmara dos Deputados,
em 11/10, a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) 241/2016 é
uma das principais iniciativas do
governo Temer. Apresentada em
junho deste ano, com o objetivo de
impor um “Novo Regime Fiscal”, o real objetivo da PEC
é congelar por “20 exercícios financeiros” os gastos
sociais e custeio dos serviços públicos.
A partir de 2017, as despesas com estes setores passariam a ser corrigidas apenas pela inflação
do ano anterior, sem nenhum crescimento real. Ou
seja, a população vai aumentar, novas tecnologias vão
surgir... mas os investimentos em saúde e educação
públicas estarão estagnados por 20 anos.

Vamos pressionar

O desastre anunciado pela possível aprovação da PEC 241 não se limitará ao âmbito dos
gastos federais. Não restam dúvidas de que, na
sequência, virão os desdobramentos para estados
e municípios, com graves consequências para as
universidades estaduais paulistas, o Centro Paula
Souza e a educação pública como um todo.
Em sua reunião de 6/10/2016, o Fórum
das Seis aprovou o envio de uma delegação para
acompanhar as atividades de mobilização e pressão sobre deputados e senadores nos dias 10 e
11/10. João da Costa Chaves Júnior, da Adunesp, e Alberto de Souza, do Sintunesp, membros
da coordenação do Fórum das Seis, estiveram em
Brasília.
Em https://www.youtube.com/
watch?v=EREcOfCWrDw, confira pequeno vídeo
gravado por eles logo após a votação da PEC em
primeiro turno.
Você também pode contribuir pressionando os
deputados federais e senadores de sua região
Sugestão de texto de e-mail:
“Senhores(as) deputados/as e senadores(as),
A proposta de emenda constitucional
(PEC) 241/16, de junho deste ano, limita durante
20 anos os já insuficientes recursos para as áreas
sociais, em especial para a saúde e a educação.
Curiosamente, o governo federal, proponente da PEC 241/16, nada diz sobre suspender
os repasses de recursos ao sistema financeiro.
Caso a PEC 241/16 seja aprovada, causará uma tragédia social sem precedentes, mas que
não restará impune.”

Para obter os e-mails, consulte:
Senadores:
http://www25.senado.leg.br/web/senadores/em-exercicio
Deputados Federais:
Pesquisa por filtro: http://www2.
camara.leg.br/deputados/pesquisa
Lista completa em formato de planilha: http://www2.
camara.leg.br/deputados/pesquisa/arquivos/arquivo-formato-excel-com-informacoes-dos-deputados-1
Assine petição online contra a PEC 241 em:
http://www.peticaopublica.com.br/pview.
aspx?pi=BR92916

18/10 tem debate na Alesp
O Fórum das Seis, que integra a Frente
Parlamentar em Defesa das Universidades
Públicas no Estado de São Paulo, convida
trabalhadores e estudantes da Unesp, Unicamp,
USP e Centro Paula Souza a comparecerem ao
debate abaixo. Confira!

