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Adunesp apoia greve nas ETECs e FATECs

um dos principais elementos que determinam o forte arrocho salarial da categoria.

Fórum das Seis reafirma continuidade da greve e
prepara ato no Palácio dos Bandeirantes
Em sua reunião de 22/7, o Fórum das Seis
reafirmou a importância de manter e fortalecer a
greve em agosto. Também manteve o indicativo
de que as pautas específicas das categorias sejam
abordadas somente após a conclusão das discussões salariais.
As categorias devem fazer uma nova rodada
de assembleias, até o dia 29/7, para avaliar a propos-

ta de realização de um grande ato das três universidades no dia 14/8, em frente ao Palácio dos Bandeirantes. O Fórum já enviou ofício ao governador Geraldo
Alckmin, solicitando uma audiência.
O Fórum volta a se reunir no dia 30/7, às 14h,
na sede da Adunesp/Sintunesp, em São Paulo, para
avaliar o retorno das assembleias de base e definir os
próximos passos da mobilização.
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Unesp nos últimos anos, é um divisor
de águas na Universidade, pois evidencia claramente a disputa de projetos. A defesa do poder
aquisitivo dos salários e de condições dignas de trabalho
é parte da defesa de uma universidade pública, gratuita,
laica, de qualidade e socialmente referenciada nos interesses da maioria da sociedade. Os reitores, tão ágeis em
estampar números “catastróficos” nas finanças das universidades, “esquecem” de mencionar números igualmente
“catastróficos”, divulgados nos anuários estatísticos das
universidades, que mostram a gritante queda do número
de professores e funcionários, em contraste com a disparada no número de cursos e de estudantes atendidos. Este
cenário tem como pano de fundo a omissão dos reitores
diante da insuficiência de recursos para as universidades
estaduais paulistas, imposta pelo governo Alckmin.
Os encaminhamentos da plenária do IA foram levados pelos representantes da Adunesp à reunião do Fórum das Seis, realizada no dia seguinte, 22/7, que aprovou indicativos no mesmo sentido, como você confere no
box da página anterior.

dos três segmentos da Unesp, até o final de agosto, conforme deliberação da Plenária de Franca.

Ampliar a organização conjunta

A próxima plenária, anteriormente prevista para o
campus de Araçatuba, será realizada novamente em São
Paulo, no Instituto de Artes, em 28/7, às 13h. A decisão
pela mudança deve-se à perspectiva da realização de reuniões com representantes da reitoria. A Adunesp vai enviar membros de sua diretoria ao campus de Araçatuba na
próxima terça-feira, dia 29/7, com o objetivo de estimular
a organização local dos docentes.

A plenária no IA reafirmou a necessidade de
ampliar a organização conjunta dos três segmentos da
Unesp. Em vários campi em greve, têm ocorrido assembleias conjuntas (com momentos separados de votação) e
atividades de mobilização unificadas. Assim como aprovado nas plenárias anteriores, a Adunesp está trabalhando
no sentido de viabilizar um encontro estadual conjunto

CO extraordinário

Diante da pressão do movimento, a reitoria convocou o CO extraordinário, a ser realizado no dia 31/7,
tendo como tema central “A situação administrativa, financeira e política da Unesp”. Na próxima plenária da
Adunesp, em 28/7/2014, serão discutidos os detalhes da
intervenção da categoria, em sintonia com os servidores
técnico-administrativos e os estudantes.
A plenária do IA aprovou que a Adunesp deve
reivindicar à reitoria que a reunião do dia 31/7 seja transmitida online, para que todos os interessados possam
acompanhá-la, a exemplo do que já ocorre na Unicamp.
A publicização das atas de todas as reuniões dos órgãos
colegiados, assim que aprovadas, é outra reivindicação da
plenária. Ambas as reivindicações foram levadas à Reitora, professora Marilza Vieira Cunha Rudge, na audiência
realizada logo após a plenária (veja abaixo).

Próxima plenária novamente em SP

Comitiva da plenária foi recebida pela Reitora
No mesmo dia
da plenária do IA, 21/7,
a Adunesp recebeu convite da Vice-Reitora, no
exercício da Reitoria,
para uma reunião com
os representantes das Seções Sindicais. Como já
estavam na plenária, esses representantes decidiram aceitar o convite,
caso fossem recebidos
naquele mesmo dia. A reunião aconteceu a partir das
18h30, no próprio dia 21/7.
Considerando os impasses que vêm ocorrendo desde o início da greve, a reunião teve um clima

de maior diálogo entre as partes.
O principal ponto em discussão
foi a solicitação de que a Reitora
da Unesp, presidente do Cruesp,
fizesse gestões junto ao Conselho de Reitores, para a abertura
efetiva de negociações salariais
com o Fórum das Seis.
Ao final da reunião, ficou acordado que aconteceriam mais duas
reuniões nos próximos 15 dias: a
primeira, em 28/7, às 18h, entre
as ADs e o assessor da Reitoria, Rogério Buccelli, para
discutir a composição e metodologia da apresentação
dos números na planilha da Reitoria; e em 4/8, às 18h,
entre as ADs e a Reitora novamente.

NÃO É SÓ POR SALÁRIO! É POR DIGNIDADE NO TRABALHO,
DEMOCRACIA E PERMANÊNCIA ESTUDANTIL!

