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FASUBRA Sindical APOIA REIVINDICAÇÕES DOS TRABALHADORES DAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE SÃO PAULO EM GREVE E DO CENTRO PAULA
SOUZA
O Estado mais rico do país também traz a marca de ser um dos celeiros das práticas mais
retrógadas no âmbito das universidades. Foi das Universidades Paulistas, especificamente da
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, que saiu o ex-ministro da Educação, Sr. Paulo
Renato, que deixou as piores heranças da Era FHC: o Decreto 1.916, de 1996, e o parágrafo único
do artigo 56 da LDB, as quais são defendidas pelos dirigentes desta Instituição com todo vigor. Na
USP, a escolha é dirigida por uma lei editada na ditadura militar. No Centro Paula Souza a
Superintendente é indicada pelo Governador e não passa sequer pelo crivo da comunidade há
mais de 15 anos. Talvez seja este o motivo da falta de democracia nas Universidades Paulistas e
no Centro Paula Souza.
O Fórum das Seis, que reúne os docentes e servidores das USP, UNESP, UNICAMP E DO CENTRO
PAULA SOUZA, já começaram a movimentar e a atualizar o debate sobre a Autonomia
Universitária. Não é mais possível vermos as Universidades Públicas e o Centro Paula Souza
voltados para os interesses do Capital e nas mãos de dirigentes com a mesma visão atrasada de
Governo de Estado – o que é um retrocesso.
Para combater este retrocesso e a falta da democracia, as entidades que representam os Técnicos
Administrativos da Unicamp, USP, UNESP entraram em greve. Demonstram que estão indignados
com a quebra da isonomia de tratamento entre servidores já que aos professores foi concedido
um reajuste superior ao dos técnicos administrativos. A FASUBRA repudia veementemente este
ato e solicita o cumprimento da pauta e o restabelecimento da isonomia de tratamento entre os
docentes e servidores técnico administrativos das Três Universidades Públicas e do Centro Paula
Souza, afinal o fazer das universidades não pode distinguir o trabalhador técnico administrativo
do trabalhador docente.
Diante disso, declaramos todo apoio à Greve das Estaduais Paulistas e estaremos com estes bravos
lutadores e lutadoras daqui até a vitória, orientando a todas as entidades da Base da FASUBRA a
enviarem moções aos Reitores pela abertura imediata das negociações.
E com esta unidade esperamos ajudar na democratização das Universidades Públicas de São Paulo
e do Centro Paula Souza e que estas Instituições Públicas estejam voltadas para os interesses da
população mais necessitada desse estado.
SEMPRE na Luta em Defesa da Universidade Pública, Gratuita e de Qualidade
Brasília, 26 de maio de 2010.
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