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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.  

 
 

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

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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 Todos os campi com greve docen-
te - Bauru, Marília, Ilha Solteira, Franca, 
Prudente, Assis, Rio Claro e IA - mantêm-
se paralisados após a apresentação da pro-
posta do Cruesp na negociação do dia 3/9. 
 A partir desse informe inicial, re-
latado pelos representantes presentes à 13ª 
plenária estadual ampliada que a Adunesp 
promove neste ano, foram feitas avaliações de conjuntura 
e debatidos os indicativos enviados pelas assembleias de 
base. A plenária, realizada nesta sexta-feira, 5/9, no IA/SP, 
refletiu a vitalidade do movimento, que tem enfrentado to-
dos os tipos de pressão, mas que se fortaleceu a cada novo 
ataque e, agora, força os reitores a saírem do zero.
 Os servidores docentes da Unesp, assim como os 
servidores técnico-administrativos da Universidade e os 
grevistas da USP e da Unicamp, consideram insuficiente 
a proposta dos reitores (duas parcelas de 2,57%, incidindo 
em setembro e dezembro, com reflexos no 13º).
 Todas as ADs presentes à plenária da Adunesp in-
formaram a grande indignação que provocou na comuni-
dade acadêmica a atuação subserviente da presidente do 
Cruesp (vice-reitora da Unesp no exercício da Reitoria) 
e do reitor da Unicamp durante a reunião de negociação. 
Ambos cederam absoluta e vergonhosamente à proposta 
apresentada pelo reitor da USP, que deu o tom da postura 
do Cruesp, impondo aos demais reitores os limites deter-
minados pelo Conselho Universitário da USP.
 

Contraproposta
 Após debaterem todos os indicativos propostos nas 
assembleias de base, os presentes à plenária aprovaram os 
termos da contraproposta que a Adunesp deve defender:
- Reajuste de 5,2%, em parcela única e retroativo a maio 
de 2014, mês da data-base nas universidades.
- Se o índice não for retroativo, concessão de um abono 
a todos os servidores docentes e técnico-administrativos, 
que reponha o prejuízo de maio a setembro. 

Plenária ampliada unifica indicativos das assembleias 
e referenda contraproposta aos reitores

É HORA DE MANTER A MOBILIZAÇÃO!
- Acréscimo de R$ 250,00 no 
Vale Alimentação, de modo a 
garantir a isonomia deste bene-
fício nas três universidades. Pa-
gamento deste acréscimo retroa-
tivo à data em que foi anunciado 
pela reitora da Unesp (7/7).
- Concessão do Vale Refeição, 

nos moldes pagos pela USP, para garantir a isonomia en-
tre as universidades.
- Apoio à reivindicação dos servidores, de pagamento 
imediato da referência de 5%, negociada em 2013.

Colher os frutos da greve! Ampliar a 
organização de base e as lutas na Unesp!

 A plenária ampliada dedicou uma parte das dis-
cussões à organização do encontro estadual dos três seg-
mentos da Unesp, proposta que já havia sido aprovada 
em plenárias anteriores.
 O objetivo é realizar um grande encontro, com 
data indicativa em início de novembro deste ano, no cam-
pus de Bauru. A plenária aprovou a proposta de consti-
tuição de uma comissão de professores para redigir um 
documento base, que dê início à divulgação e à prepa-
ração do encontro nas bases. O documento deve conter 
os principais fatos e embates que marcaram a Unesp de 
2000, ano de realização da Assembleia Universitária, até 
hoje. Com base no documento, será aberto um período de 
inscrição de teses e eleição de delegados. A comissão tam-
bém se encarrega de afinar a preparação do encontro junto 
aos servidores técnico-administrativos e aos estudantes.

O cronograma dos próximos dias
- Terça, 9/9: Reunião do Fórum das Seis;
- Terça, 9/9: Negociação F6 X  Cruesp;
- Quarta, 10/9: Reunião com a reitora da Unesp;
- Quinta, 11/9: Assembléias de base nas ADs locais;
- Sexta, 12/9: Plenária Estadual da Adunesp, em SP.

A LUTA CONTINUA! NÃO É SÓ POR SALÁRIO. É TAMBÉM POR 
CONDIÇÕES DIGNAS DE TRABALHO, DEMOCRACIA E PERMANÊNCIA ESTUDANTIL!


