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Palavra não cumprida! 
 

Reitor retrocede do que havia 
negociado com a Adunesp. Índice 

não vem em setembro 
 

  

 

Na última negociação entre reitoria e Adunesp, em 31/7/2013, o reitor Julio Cezar Durigan empenhou 
sua palavra de que o índice proposto a todas as categorias da carreira docente (3,415%) seria pago nos salários 

de agosto, para recebimento no início de setembro. No entanto, conforme o Sindicato apurou, o percentual não 

está previsto na folha de pagamento que está sendo fechada agora. 
Na reunião do Conselho Universitário (CO), em 15/8, o representante da Adunesp, Antônio Luís de 

Andrade (Tato) já havia questionado a vinculação do reajuste à aprovação no Cruesp, pois isto contrariava o 

compromisso assumido pelo reitor na negociação. Tato reforçou a posição da Adunesp, já discutida no âmbito 
do Fórum das Seis, de defesa da aplicação do reajuste na Unesp e, na sequência, reivindicação ao Cruesp de 

extensão aos docentes da USP e Unicamp. O reitor não respondeu ao questionamento naquele momento.  

Após terceirizar ao CO a negociação com os segmentos (servidores técnico-administrativos, docentes 

e estudantes), agora a reitoria da Unesp vai além, ‘quarteirizando’ sua responsabilidade para o Cruesp. 
 

Plenária dia 23/8 
 Nesta sexta-feira, 23/8, a Adunesp realiza nova plenária geral, desta vez no câmpus de Marília. Na 

pauta, além dos pontos já previstos (resultados das assembleias locais, avaliação das reuniões do CEPE e do 

CO, eleições dos órgãos colegiados), vamos debater a quebra de compromisso por parte da reitoria. 

 A Adunesp também está solicitando nova negociação com a reitoria para discutir o assunto e, também, 
os pontos ainda em aberto na pauta específica da categoria. 
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Posse da nova diretoria 
 
 Está marcada para o câmpus de Marília, nesta sexta-feira, 23/8, a posse da chapa eleita para a direção 

da Adunesp (gestão 2013/2015), “Resistência Democrática”. O evento está previsto para as 17h, no Centro de 

Convivência do Prédio de Atividades Didáticas. Tomarão posse os seguintes eleitos: 
Presidente: João da Costa Chaves Júnior (FCL/Assis) 

Vice-presidente: Roberto Wagner Lourenço (Fac. Eng. Ambiental/Sorocaba) 

Secretário-geral: Fábio Kazuo Ocada (FFC/Marília) 

Vice-secretária: Maria Orlanda Pinassi (FCL/Araraquara)  
Tesoureiro-geral: Carlos Alberto Anaruma (Instituto de Biociências/Rio Claro) 

Vice-tesoureiro: Dib Gebara (Fac. Eng./Ilha Solteira) 


