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- 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
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e Sorocaba), além de representantes do Sintunesp.
Os presentes deram informes sobre a mobilização e as atividades em cada campus. A avaliação é de que a greve é vigorosa, mesmo durante
o período de férias, já programadas anteriormente
por servidores docentes e técnico-administrativos.
A expectativa da maioria dos presentes é de que,
em agosto, o movimento se fortaleça ainda mais.

Reunião extra do CO

O agendamento da reunião do CO foi entendido como consequência direta da pressão da

mentos que ajudem a fortalecer as nossas reivindicações, como o compromisso da reitora da Unesp
e presidente do Cruesp, professora Marilza Vieira
Cunha Rudge, de garantir a abertura de negociações
efetivas com o Fórum das Seis. A plenária aprovou
o indicativo de que os campi em greve tragam um
representante de cada segmento para acompanhar
a reunião do CO. Os conselheiros ligados às entidades vão propor que todos possam participar da
reunião, com direito a voz.
Os campi estarão recebendo entre quarta e
quinta-feira, dias 30 e 31/7, o ade-
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sivo feito por Adunesp e Sintunesp
(veja na imagem na ilustração).

Reuniões preparatórias

Nesta quarta, 30/7, representantes da Adunesp e do Sintunesp realizarão uma reunião prévia,
para preparar a intervenção conjunta no CO. No
mesmo dia, na parte da tarde, o Fórum das Seis
voltará a reunir, para debater os próximos passos
do movimento (há a proposta de realizar um grande ato estadual em 14/8, no Palácio dos Bandeirantes) e para se posicionar quanto à proposta do
Cruesp, em realizar nova reunião somente em 3/9.

Reunião com assessor

Na segunda, 28/7, representantes da Adunesp e do Sintunesp participaram de um encontro
com o Assessor Especial de Planejamento Estratégico da Unesp, Rogério Buccelli, com o objetivo
de questionar e obter informações sobre os números apresentados nas reuniões com o Fórum das
Seis. Nesta ocasião, fomos informados de que o
“colchão” financeiro atual da Unesp é de, em números redondos, R$ 800 milhões. Deste total, sobram líquidos R$ 280 milhões, que estão aplicados no Santander e no Banco do Brasil. Buccelli
também destacou que o custo anual de um reajuste
que contemple a inflação FIPE (5,2%) é de R$ 80

milhões. Essa informação confirma as expectativas da comunidade de que há condições reais para
a construção de uma proposta digna para a mesa
de negociações entre Cruesp e Fórum das Seis.
Mas, para realizá-la, seria necessário utilizar parte
dos recursos líquidos hoje disponíveis (R$ 80 milhões). Essa atitude representaria uma sinalização
política clara de valorização dos servidores docentes e técnico-administrativos por parte da Reitoria.
E isso poderia ser feito com segurança, desde que
houvesse um planejamento financeiro que, a médio
prazo, promovesse a recomposição do “colchão”
nos valores atuais.
Na reunião, também foi apresentada a Buccelli a proposta de constituição de uma comissão
institucional para estabelecer políticas de planejamento estratégico, de modo a racionalizar a aplicação de recursos da Universidade nas suas atividades-meio.
Na próxima segunda, 4/8, as entidades têm
audiência marcada com a reitora, para novamente
cobrar a abertura efetiva de negociações em torno
à Pauta Unificada.

Próxima plenária

Devido ao agendamento de audiência com
a reitora, a próxima Plenária Estadual Ampliada
da Adunesp será realizada, novamente, no IA,
em 4/8, às 13h.

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

