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Plenária da Adunesp reafirma
indicativo de greve geral na Unesp
A hora é de lutar pela pauta unificada dos três segmentos
Nesta segunda-feira, 3/6, a Adunesp realizou uma plenária em São Paulo, com
representantes de várias unidades.
A plenária avaliou o andamento da mobilização na Unesp, a partir do indicativo
conjunto de greve. Entre os servidores, 10 campi deliberaram pela greve para início em 3/6 e 2
campi aprovaram paralisação de um dia. Entre os estudantes, já são oito campi em greve ou
com início definido para 3 de junho. Entre os docentes, o movimento é crescente, com adesão
à greve aprovada em Marília e IA/São Paulo e paralisações definidas em Assis e São José do
Rio Preto.
Além da pauta unificada dos três segmentos (Plano de permanência estudantil, com
base nas reivindicações constantes na Pauta Unificada 2013; Não ao Pimesp; Paridade entre
os três segmentos nos órgãos colegiados da Universidade; Reajuste salarial de 11% para
servidores técnico-administrativos e docentes; Isonomia de pisos e benefícios; Não à repressão
aos movimentos sociais), os docentes da Unesp têm muito a reivindicar neste movimento.
Do ponto de vista econômico, a categoria vem acumulando vários prejuízos, não só
com as perdas registradas desde 1989, mas também em relação às demais universidades. A
isonomia com a USP e a Unicamp vem sendo pisoteada pela reitoria da Unesp, como ficou
claro com os anos seguidos de não pagamento do auxílio alimentação para os docentes da
nossa Universidade (e os valores atuais expressivamente menores), os “prêmios de
excelência” pagos somente na USP; o não pagamento dos 3,71% de correção para os titulares
da Unesp, mais recentemente o auxílio saúde na USP etc.
Ainda nesta semana, a Adunesp vai divulgar boletim especial, mostrando o tamanho
(em reais) deste confisco nos salários da categoria. Fique atento! A Adunesp entende que não
cabe financiar a Universidade com o arrocho salarial e o não pagamento de direitos.
A reitoria da Unesp já sinalizou com a possibilidade de audiência com as entidades
representativas na sexta-feira desta semana. Neste sentido, a plenária da Adunesp deliberou
encaminhar um ofício ao reitor, professor Julio Cezar Durigan, reiterando a necessidade de que
essa reunião seja conjunta com as categorias docente, discente e técnico-administrativa,
precedendo quaisquer outras iniciativas de negociação em separado.

Atenção ao calendário
6/6/2013: Nova reunião conjunta entre representantes da Adunesp, Sintunesp e CEEUF, em
São Paulo.
6/6/2013: Dia de atividades gerais nos campi.
6/6/2013: Reunião do Fórum das Seis, em São Paulo.
11/6/2013: Indicativo de um dia de paralisação nas universidades estaduais paulistas, com ato
unificado em Campinas.
12/6/2013: Nova plenária da Adunesp, em São Paulo.

