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abono será pago em 23/09 ou, no máximo, em 24/09. Sobre a superação desse impasse, avaliamos que prevaleceu o
bom senso da negociação e não a utilização de mecanismos
ou ações coercitivas e intimidatórias.

a prorrogação de três meses para a entrega. Mas a Reitoria
comprometeu-se a pautar a questão no CEPE, ao invés de
definir neste momento o período de prorrogação do prazo.

Acordo de final de greve dá destaque
à reposição de todas as aulas

Vitórias que foram se somando

Nosso movimento resistiu ao arrocho salarial inconcebível ao qual fomos submetidos em maio, mês do disFicou acordado entre a Adunesp e a Reitoria que
sídio, deflagrando uma greve em defesa das universidades
ambos cuidarão que ocorra uma reposição das aulas com
estaduais paulistas. Foi uma longa greve, mantida pela inqualidade; que o primeiro semestre letivo de 2014 seja finatransigência do Cruesp e pela determinação dos servidores
lizado com a garantia de que serão ministrados os conteúdocentes e técnico-administrativos de lutar pela preservados que deixaram de ser dados em função da greve; que as
ção da qualidade do ensino, da produção de conhecimento e
avaliações discentes deverão ser precedidas por um período
da prestação de serviços das nossas universidades
adequado de aulas; e que o segundo semestre letivo de 2014
De início, face à intransigência em não negociar e,
somente será iniciado após a finalização oficial do primeiro,
em resposta à imposição dos reitores, entramos em greve,
observados os recessos de lei.
pois nos recusamos a financiar, com os nossos salários, a incompetência administrativa e a irresponsabilidade política
Outros pontos do acordo
de sucessivos reitores para com as nossas universidades.
Contratações: o Sindicato defendeu que, respeitadas
O movimento, contrariando as expectativas do
as especificidades de cada caso, deverá haver a liberação da
Cruesp, resistiu à Copa do Mundo, sobreviveu às “férias” de
contratação de substitutos e/ou a renovação dos atuais conjulho e cresceu em agosto. Depois, fomos testados a manter
tratos, de modo a garantir que possam concluir a reposição.
a greve em meio a ameaças de privatização da universidade
A Reitoria declarou que já estão sendo liberados os pleitos
pública. Continuamos.
que chegaram dos campi e que deverá fazer o mesmo com
E, agora, estamos para encerrar um processo que
os novos pedidos.
completará 115 dias de greve nesta sexta-feira, 19/9, conPrazo para entrega do relatório trienal: solicitamos
quistando finalmente os 5,2% de reajuste em duas parcelas,
um cronograma para o processo de isonomia do
vale alimentação com a Unicamp (aumento de
R$ 100,00 em outubro e mais R$ 150,00 em
Gabinete
do Reitor
janeiro, totalizando R$ 850,00) e a possibilidaReitoria
de de incluir o vale refeição no orçamento de
2015 e eventualmente a sua concessão ainda
Ofício nº 257/2014-RUNESP
em 2015, dependendo de estudos a serem efeSão Paulo, 18 de setembro de 2014.
tuados pela Comissão de Orçamento. Na USP,
atualmente o vale refeição é de R$ 29,99 dia.
Prezado (a) Professor (a),

A Reitoria da Unesp, na data de hoje, reforça a proposta do Comunicado de 10 de
setembro de 2014, de pagamento do abono de 28,6% sobre a folha de julho a todas as
Unidades da Universidade. Com as informações da normalização das atividades a partir do
dia 22/09/2014, o crédito será efetivado até dia 25/09/2014.

Cordialmente,

Marilza Vieira Cunha Rudge
Vice-Reitora no Exercício da Reitoria

Assembleias de base e
Plenária Estadual

		
Nesta sexta, 19/9, as assembleias
de base vão avaliar o fechamento do acordo
de greve, a fim de comunicar seus resultados à
Plenária Estadual, marcada para as 14h do mesmo dia, na sede da Adunesp (Praça da Sé, São
Paulo).
		
A Plenária vai fazer também a
avaliação do movimento e indicar os próximos
passos para a consolidação dos ganhos da greve, tanto no aspecto organizativo, quanto nos
frutos materiais para a categoria.

A reunião entre F6 e Cruesp

Ilustríssimo Senhor
Prof. Dr. JOÃO CHAVES DA COSTA JUNIOR
Presidente da ADUNESP

		
Nesta quinta, 18/9, o Fórum das
Seis participou de uma nova reunião com o
Cruesp. O relato desta reunião e os indicativos
do Fórum ao conjunto das categorias (suspensão da greve e retorno às atividades em 22/9)
estão no Boletim do F6, já divulgado.

