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Cresce a indignação entre os 
docentes da Unesp. Bauru entra 

na greve 
  

 
Em assembleia realizada nesta quinta-feira, dia 11/7, os professores do campus de 

Bauru decretaram greve imediata, “considerando o não atendimento das pautas do Fórum das 
Seis, a intransigência da reitoria nas negociações com o movimento e em apoio aos 
movimentos de funcionários e alunos”. 

No momento de fechamento deste boletim, na manhã de 12/7, continuam parados os 
docentes dos campi de Franca, Assis, Botucatu e, agora, Bauru. 

Em vários campi, estão sendo feitas assembleias de avaliação e de informação aos 
docentes, como é o caso de São José do Rio Preto, Rio Claro, Araraquara, Instituto de Artes e 
Marília. 

É majoritária entre os docentes a avaliação de que a reitoria não está tratando 
seriamente a comunidade acadêmica. Na negociação com os docentes, a reitoria limitou-se a 
oferecer um reajuste de 3,415% (a ser avaliado no CO e no âmbito do Cruesp) e recusou-se a 
discutir os demais pontos da pauta apresentada pela Adunesp. 

A greve prossegue entre servidores técnico-administrativos e estudantes. 
  

Plenária da Adunesp 
 A diretoria da Adunesp está reunida hoje, 12/7, com representantes das subseções no 
campus de Bauru. Aguarde o boletim com os indicativos da plenária. 
 

Estudantes convidam 
No dia 7/7, domingo, representantes da Adunesp e do Sintunesp reuniram-se com 

representantes do DCE Provisório Helenira Resende, no campus de Ourinhos. Da reunião, foi 
organizado um calendário conjunto, para o qual os estudantes convidam os docentes e 
servidores a participarem: 

 
SÁBADO – 13/07/2013 

 10h às 13h (Vale do Anhangabaú, São Paulo) - Debate público: Reforma Política e 
Constituinte exclusiva. 
13h30 (Instituto de Artes da Unesp, São Paulo): Almoço. 
14h às 22h (IA): Plenária do DCE provisório Helenira Resende. 
 
DOMINGO – 14/07/2013 

 13h às 15h (Instituto de Artes da Unesp, São Paulo): Coletiva de imprensa. 
16h às 20h (Instituto de Artes da Unesp, São Paulo): Plenária dos movimentos sociais – Tema: 
Contra a repressão aos movimentos 
 
SEGUNDA-FEIRA – 15/07/2013 

 13h às 20h (IA): Plenária Estadual dos três setores da Unesp. 


