
Hora de mobilização!
Adunesp indica paralisação em 

12 de maio, dia da primeira 
negociação da data-base 2014

 

 

 
Nº 25 – 12/3/2014 

 

A data-base 2014 já começou. Até 21/3, 
assembleias nas unidades para definir 

nossa Pauta de sentação de sugestões à Pauta Unificada. Após 
agendar a assembleia nas unidades, as subseções da Adunesp devem informar 
data e local para adunesp@adunesp.org.br. Posteriormente, para o mesmo e-

mail, informe os resultados. 
- 25/3, terça-feira: Nova reunião do F6, na sede da Adusp, às 10h, para avaliação do retorno das assembleias, 
na perspectiva de fechamento da Pauta neste dia. 
- 28/3, terça-feira: Protocolo da Pauta Unificada junto à presidência do Cruesp, que se encontra na Unicamp.  
 
 É hora de iniciarmos a mobilização pelas nossas reivindicações.  

 
 

................................................................................................... 
 

Adunesp apoia greve nas ETECs e FATECs 
 

 
Os funcionários e professores das escolas técnicas (ETECs) e faculdades de tecnologia (FATECs), 

mantidas pelo Centro Paula Souza, estão em greve desde o dia 17/2. A greve da categoria tem como ponto 
central o novo plano de carreira. O plano estava engavetado desde 2011 e somente no dia 28/2/2014, diante da 
pressão da greve, o governo o enviou à Alesp, na forma de projeto de lei (PLC 07/2014).  

No entanto, abriu-se um novo problema: o plano que havia sido negociado com o Sindicato da 
categoria (o Sinteps, que integra o Fórum das Seis) durante o ano de 2013 sofreu profundos cortes em relação 
ao que foi enviado à  Alesp. Além de um expressivo rebaixamento nas tabelas salariais, vários direitos foram 
cortados: licença maternidade de 180 dias para as celetistas, Sexta Parte, auxílio alimentação, auxílio 
transporte, entre outros.  

Diante deste quadro, a greve prossegue até hoje e a expectativa da categoria é que os deputados 
aceitem e aprovem as emendas apresentadas pelo Sinteps, que visam a devolver ao projeto os itens cortados. 
Mais de 100 unidades do Centro (entre ETECs e FATECs) registram greve, mesmo diante da enorme pressão 
exercida pelo governo, com ameaça de corte de ponto e de substituição dos grevistas.  

No dia 11/3, a entidade promoveu um ato público no Vão Livre do MASP, que recebeu participantes 
de todo o estado. O presidente da Adunesp, João da Costa Chaves Júnior, compareceu ao ato e conferiu apoio 
à luta dos trabalhadores. 

Vinculado à Unesp desde a sua criação, o Centro Paula Souza vem sendo duramente atacado pelo 
governo estadual. Desde 1996, num flagrante desrespeito à lei do vínculo, o governo deixou de pagar aos 
funcionários e professores das ETECs e FATECs os reajustes concedidos pelo Cruesp às universidades. Este é 
um dos principais elementos que determinam o forte arrocho salarial da categoria. 

 
 

No 28 
6/5/2014

 Em conformidade com o que foi deliberado na 
Plenária Estadual realizada em dia 23/04/2014, a Direto-
ria da Adunesp indica a todas as regionais que promovam 
paralisações no dia 12 de maio, quando o Fórum das Seis 
estará se reunindo com o Cruesp para a primeira nego-
ciação da nossa Pauta Unificada de reivindicações, com 
vistas à data-base de maio de 2014.    
 Nesta data, definida pelo Fórum das Seis como 
Dia Estadual de Mobilização, devem ocorrer paralisa-
ções e atividades diversas nas três universidades.
 A Diretoria da Adunesp recomenda, também, que 

Em seis anos, governo desviou R$ 2 bilhões da 
Unesp, Unicamp e USP. Reitores se omitem

neste dia sejam realizados encontros, palestras e/ou mesas 
redondas, com o objetivo de se estabelecer um amplo de-
bate acerca, principalmente, das atuais políticas de (não)
contratação de servidores docentes e técnico-administra-
tivos, bem como das denúncias do Fórum das Seis, de 
vultosos desvios de verbas que deveriam ser repassadas 
às universidades estaduais paulistas, conforme matéria e 
quadro abaixo. 
 Informe a Adunesp sobre as atividades em sua 
unidade pelo e-mail adunesp@adunesp.org.br. 
 É hora de mobilização!

 O Fórum das Seis vem denunciando um fato gra-
víssimo: por conta de manobras contábeis, só em 2013, o 
governo estadual deixou de repassar R$ 540,41 milhões 
às universidades. 
 Ao analisar um período maior, de 2008 a 2013, 
vemos que esse desvio chega a R$ 2 bilhões. A compo-
sição destes valores é resultado de descontos indevidos 
dos montantes destinados à Habitação e ao programa 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Habitação  568,12   322,04   662,10   741,19   1.083,00  1.053,00  

NFP  203,80   804,00   971,00   1.142,00   1.313,00  1.302,00  
1911 555,24    425,40  534,26   667,32   545,00  2.846,70  

1913   59,05      82,67  132,82   240,45    32,55    116,50  

1919 50  39,61       83,40  128,83  186,66     7,85  68,20  
1931 15 34,95      32,85    42,12     57,65   79,56  31,70  

1990 99 129,73    167,54  236,66  303,90  296,03  228,80  

Total  1.590,50   1.917,90   2.707,79   3.339,17   3.356,99  5.646,90  
Valor não 
repassado 

 152,21  183,54                             259,14   319,56   321,26  540,41  

 
Fontes: Secretaria de Estado da Fazenda e planilhas Cruesp. 
 
 

Período IGP-DI (%) Valor Nominal Valor Atualizado 
dez/13 a dez/13  –  540,41 540,41 

dez/12 a dez/13 5,53 % 321,26 339,03 

dez/11 a dez/13 14,09 % 319,56 364,59 
dez/10 a dez/13 19,81% 259,14 310,48 

dez/09 a dez/13 33,35% 183,54 244,75 
dez/08 a dez/13 31,44% 152,21 200,07 

  Total atualizado 1.999,33 
 

Estimativas do não repasse às estaduais paulistas
2008-2013 (em R$ milhões)

Nota Fiscal Paulista (NFP), bem como de várias alíneas 
de execução orçamentária desconsideradas pelo governo 
no cômputo dos 9,57% devidos à Unesp, Unicamp e USP. 
Os reitores, de seu lado, omitem-se diante deste verda-
deiro crime contra a educação pública, ao mesmo tempo 
em que sinalizam com arrocho salarial nesta data-base. 
Não vamos aceitar! Que os reitores se mexam e cobrem a 
fatura do governo estadual!

ARROCHO, 
NÃO! 

REPOSIÇÃO 
DA 

INFLAÇÃO 
DIEESE + 

3% DE 
PERDAS, 

JÁ!


