
Estamos diante de um 
momento privilegiado 
para conquistar mais 

recursos para as universida-
des na Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) que tra-
mita na Assembléia Legisla-
tiva de São Paulo (Alesp).

Nossa comissão de luta 
na LDO tem encontrado 
boa receptiv idade nos 
contatos com os depu-
tados porque eles ainda 
têm viva a imagem do 
nosso movimento do ano 
passado, por salários e por 
mais verbas para as univer-
sidades.

Pela primeira vez na his-
tória, os três Reitores assu-
miram ir à Alesp para fazer 
um trabalho de convenci-
mento dos deputados sobre 
a necessidade de mais re-
cursos para as universida-
des. Isso amplifica bastante 
a eficiência de nossa ação 
na LDO, pois não temos 
mais a omissão e o silêncio 
das administrações sendo 
usados pelo governo e de-
putados situacionistas con-
tra o nosso movimento. 

A derrota do governo na es-
colha do presidente da Alesp 
favorece empreendermos 
uma luta em defesa de mais 
recursos para a educação, que 
poderia tornar-se uma marca 
da nova direção daquela casa. 
Neste sentido, é importante 
a presença de docentes, es-
tudantes e funcionários na 
Alesp durante a reunião do 
presidente da casa com os 
reitores e o Fórum das Seis 
no dia 14/6, às 11 horas.
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SONEGAÇÃO FAZ MAL À SAÚDE E À EDUCAÇÃO

Agendada reunião entre Presidente da Alesp, Reitores e
representantes do Fórum das Seis para terça, 14/6, às 11h

Só a nossa mobilização pode garantir mais verbas para o Ensino Público em São Paulo!!

ASSEMBLÉIA DA ADUSP
4ª-FEIRA, 15 DE JUNHO, 17H, NO ANF. DA HISTÓRIA
PAUTA: AVALIAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES COM O CRUESP/MOBILIZAÇÃO NA ALESP

Daniel Garcia

Segunda-feira, 13/6: Reunião do Conselho de Repre-
sentantes da Adusp, com a posse dos novos representantes. Na 
pauta, discussão e organização das atividades de pressão sobre 
os deputados e o Cruesp nas próximas rodadas de negociação.

Terça-feira, 14/6: 
1) Às 11 horas, reunião entre o presidente da Alesp, 

Rodrigo Garcia, os Reitores e representantes do Fórum 
das Seis, para esclarecermos a importância das nossas pro-
postas na LDO (veja quadro no verso). Já está reservado o 
Auditório Franco Montoro para realização de Ato em apoio 
à reunião com o deputado Rodrigo Garcia.

É muito importante a presença de todos!! A Adusp dis-
ponibilizará ônibus, saindo da sede da entidade às 10 horas 
para este Ato.

2) Ato de apoio à rodada de negociação com o Cruesp, 
marcada para as 15 horas, a ser realizado em frente à Fun-

dação Vunesp, no Parque da Água Branca (Rua Germaine 
Burchad, 515). Os ônibus que forem para o Ato na Alesp, 
levarão os colegas para a manifestação durante a negocia-
ção com os Reitores.

Quarta-feira, 15/6, às 17h00: Assembléia da Adusp, 
no Anfiteatro da História.

Quinta-feira, 16/6, às 10h00: Mobilização para par-
ticipação na audiência pública marcada pela Comissão de 
Orçamento da Alesp para discussão da LDO. É central a 
participação massiva nesta atividade para pressionar a Co-
missão para incluir as emendas que estamos propondo. 

Sexta-feira, 17/6, a partir das 18h00: Posse da no-
va Diretoria da Adusp, na casa da Cultura Japonesa. Todos 
são muito bem-vindos. Após a cerimônia de posse, haverá 
festa de confraternização com comes, bebes e música popu-
lar brasileira, ao vivo.

Agenda de Mobilização 

A 

Assembléia da Adusp 

de 9/6 decidiu:

 1. Participar, dia 14/6, do Ato durante a 

reunião de negociação com o Cruesp, às 15h, 

no prédio da Fundação Vunesp, Rua Dona Ger-

maine Burchard, 515, Parque da Água Branca, SP.

2. Participar, dia 14/6, às 11h, de Ato de acom-

panhamento da reunião do Fórum das Seis e 

Cruesp com o presidente da Alesp.

3. Mobilização na Alesp no dia 16/6, 

às 10h, na audiência pública com 

a Comissão de Finanças, no 

Auditório Franco Montoro.
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1. Promulgação de Lei destinando, no mínimo, 
9,57% da receita de impostos do Estado para as 
universidades estaduais.

2. Emendas à LDO:

a) Emendas de 11,6% e 10,6% do ICMS para as 
universidades estaduais e 2,1% do ICMS para o 
Centro Paula Souza;

b) Emenda destinando mais recursos públicos 
a Educação, em todos os níveis e modalidades: no 
mínimo 33% da receita de impostos, o que é equi-
valente, para a educação em geral, ao aumento 
de 9,57% para 11,6% do ICMS para as universida-
des. Cabe lembrar que a receita de ICMS é menos 
do que 90% da receita de impostos, que é a base 
atualmente utilizada para o cálculo dos atuais 
30% para Educação em geral. Assim,

isto é, arredondando, os 33% men-
cionados acima; 

c) Emenda supressiva do Art. 29 
do Projeto do Executivo que impõe 
o pagamento da parte patronal do 
Ipesp sob pena de haver desconto 
na fonte deste montante dos re-
passes às universidades. Como sa-
bemos, o pagamento dos aposenta-
dos está incluído nos atuais 9,57% 
destinados às universidades, sem 
contribuição alguma do executivo 
em relação à conta da Previdência. 
Mais este desconto, além do da ha-
bitação, inviabilizaria a operação 
da USP, Unesp e Unicamp.

d) Emenda ao Art. 4 do projeto do Executivo, 
que trata do repasse de verbas às universidades 
estaduais, garantindo o não desconto do montan-

te da habitação, que neste ano é de R$ 790 mi-
lhões, correspondendo a cerca de 2% da parcela 
do ICMS destinada à USP, Unesp e Unicamp.

Nossas propostas na Alesp
Daniel Garcia

No dia 7/6, às 12 ho-
ras, no Anfiteatro 2 da 
USP Leste, a Diretoria 

da Adusp realizou reunião 
com cerca de 20 colegas 
professores que trabalham 
naquele campus.

Conforme já divulgado no 
Informativo Adusp 188 (de 
3/6), o Reitor comprome-
teu-se a realizar concursos 
de regularização dos contra-
tos precários de dois anos da 
USP Leste, antes do término 
destes contratos, com ga-
rantia de vaga, nos mesmos 
moldes em que está sendo 
encaminhada esta questão 
no restante da USP. Também 
fi cou claro que uma vez a 
unidade seja defi nitivamen-
te institucionalizada, toda 
contratação dar-se-á por 
concurso público e não mais 
por processo seletivo.

Além da preocupação com 
a sua situação trabalhista, a 
questão central dos presentes 
na reunião era com o proces-
so de institucionalização da 
unidade, que está sendo dis-
cutido pelo Conselho Diretor, 
a partir de uma proposta, até 

aquela data ainda 
não divulgada, feita 
por uma comissão 
presidida pelo pro-
fessor Walter Colli.

A diretoria da 
Adusp se compro-
meteu a levar ao 
Reitor, em uma 
próxima audiên-
cia, a reivindicação 
dos colegas da USP 
Leste de participar 
ativamente da cons-
trução de uma es-
trutura aberta e de-
mocrática de poder 
na unidade, consi-
derada fundamental 
para que o projeto 
acadêmico que está 
sendo desenvolvido 
pelos professores e alunos não 
seja inteiramente destruído 
por um desenho burocrático 
e autoritário de seus organis-
mos de deliberação.

No mesmo dia, 42 profes-
sores do campus da USP Les-
te encaminharam ao Conse-
lho Diretor do campus um 
abaixo-assinado solicitando 
uma cópia da proposta de 

institucionaliza-
ção da unidade 
em discussão na-
quele órgão.

Na segunda-fei-
ra, dia 13/6, às 
12h, haverá as-
sembléia dos do-
centes do cam-
pus da USP Leste, 
com a presença da Diretoria 
da Adusp.

Diretoria da Adusp visita a USP Leste

0.9 x (11,6/9,57) x 30% = 0.9 x 1,21 x 30% = 32,72%

Assembléia da Adusp de 9/6: decisão de manter a mobilização

institucionaliza-

pus da USP Leste, 
com a presença da Diretoria 

Diretoria da Adusp visita a USP Leste
Daniel Garcia

Aspecto do Campus da USP Leste


