
Plenária ampliada da Adunesp aprova manutenção 
da greve e indica possíveis contrapropostas 
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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.  
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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. 
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UNESP, USP E UNICAMP

 Nesta sexta-feira, 8/8, a Plenária Estadual da ADU-
NESP, realizada nas dependências do CEDEM, no prédio da 
Editora da UNESP, na Praça da Sé, em SP, deliberou por 
maioria da ADs e Comandos de Greve presentes o seguinte:

1) Indicar a todas às ADs locais e Comandos de Greve a 
manutenção da greve;

2) Encaminhar às plenárias da Adunesp e Sintunesp, para 
posterior avaliação no Fórum das Seis, bem como à Vice-
Reitora no exercício da Reitoria, as seguintes contrapropos-
tas de reajuste salarial:
a) que seja incorporado aos salários, e pago mediante folha 
suplementar em agosto/2014, um reajuste de 2,5% retroati-
vo a maio/2014 e mais 3,5% a ser pago em dezembro/2014, 
retroativo a agosto/2014; ou
b) a concessão de abono salarial unificado para todos os ser-
vidores (docentes e técnico-administrativos) de R$ 2.000,00, 
articulado à proposição de reajuste de 5,2% nos salários, 
retroativo à data-base (maio); reajuste no vale alimentação 
para R$ 850,00. Foi destacada a ideia de que, em vista do 
descrédito da atual reitoria que, no ano passado, fechou acor-
do salarial em negociação com o Fórum e descumpriu sua 
palavra, que o retorno às atividades seja feito somente após o 
crédito do abono e o fechamento do acordo salarial.

3) Apoio à realização do 1o Fórum de Permanência e Ex-
tensão Universitária promovido pelo Movimento Estudantil 
da UNESP.

 Essas deliberações se deram num contexto em que, 
predominantemente, foram feitas avaliações de que deve-
mos intensificar a pressão para que nossas reivindicações 
avancem, uma vez que, até agora, ainda não houve qual-
quer progresso no que diz respeito ao reajuste dos nossos 
salários, nem disposição por parte da Vice-Reitora, ou do 
CRUESP, de negociar propostas para o nosso dissídio.
 Há, ainda, muito acentuada, nas falas e proposições 
vindas das ADs e dos Comandos de Greve, a compreensão 
de que o nosso movimento não é só por salário, mas por me-
lhores condições de trabalho, pela valorização da atividade 
docente, e por um modelo de Universidade comprometida 
com a graduação, com a prestação de serviços relevantes 
à comunidade e com uma pesquisa que produza conheci-
mentos relevantes, independente da possível classificação 
em rankings que nem sempre traduzem a importância do 
conhecimento produzido, nem a sua importância social. 
 Ao final da reunião, foi discutida e incentivada a 
participação da comunidade acadêmica no ato/passeata que 
o Fórum das Seis realiza em 14/8.

 O Fórum das Seis também se reuniu 
nesta sexta-feira, 8/8. Um dos assuntos cen-
trais foi a preparação do ato/passeata em 14/8, 
que sairá da USP, rumo ao Palácio dos Bandei-
rantes, com o tema “Defesa da educação públi-
ca e de mais recursos para as universidades”.
 É imprescindível que as entidades 
informem a previsão de pessoas até segunda-
feira, 11/8, meio-dia, para que seja organizada 
a atividade. No caso dos docentes da Unesp, os interessados 
devem procurar as subseções locais, para se informar sobre o 
transporte. O ato será um momento importante no fortaleci-
mento do movimento neste início de semestre.

Reunião na CFOP
 Conforme já divulgado às entidades, o Fórum das 
Seis recebeu convite do deputado Mauro Bragato (PSDB), 

Fórum das Seis intensifica preparação do 
ato/passeata em 14/8. É hora de montar as caravanas

presidente da Comissão de Finanças, 
Orçamento e Planejamento (CFOP) da 
Alesp, para uma reunião em 13/8, 14h, 
com o objetivo de discutir a situação 
das universidades. O Cruesp também 
foi convidado. O agendamento da reu-
nião, sem dúvida, é produto da força 
do movimento.
Ofício ao Cruesp

 Será enviado novo ofício ao Cruesp, reivindicando 
que seja agendada reunião entre as partes para o dia 15/8.

Próximas reuniões do F6
- Quarta-feira, 13/8, meio-dia, na Alesp, para preparar os 
últimos detalhes da reunião na CFOP.
- Quinta-feira, 14/8, 10h, na Adusp, para preparar os últimos 
detalhes do ato/passeata.


