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A data-base 2014
já começou.
Até 21/3,
Resultado
do CEPE hoje:
assembleias
nas unidades
para definir
Apesar
da pressão
da Reitoria
da Unesp,
nossa Pauta de sentação de sugestões à Pauta Unificada. Após

prevaleceu o bom senso.
Prazo de entrega dos relatórios docentes
foi prorrogado por um mês

agendar a assembleia nas unidades, as subseções da Adunesp devem informar
data e local para adunesp@adunesp.org.br. Posteriormente, para o mesmo email, 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.

A autoconvocação da reunião extraordinária do CEPE, na manhã de hoje, 24/3/2015, contou com a presença de 19 conselheiros.
Adunesp
apoia
greve
nasemETECs
e FATECs
Após ampla
discussão,
que girou
torno da resistência
da reitoria
e de seus representantes em atender à nossa demanda, foi deliberado
Os
funcionários
e professores
das eescolas
técnicas (ETECs)
e faculdades
de tecnologia
(FATECs),
por
12 votos
a favor
7 contrários
pelo
adiamento
do prazo
de enmantidas pelo Centro Paula Souza, estão em greve desde o dia 17/2. A greve da categoria tem como ponto
central o trega
novo plano
de carreira.
O planodocentes
estava engavetado
desde 2011
e somente no
dia 28/2/2014, diante
da
dos
relatórios
anuais
e trienais,
inicialmente
previsto
pressão da greve, o governo o enviou à Alesp, na forma de projeto de lei (PLC 07/2014).
para
27/3.
O adiamento
se dará
No
entanto,
abriu-se
um novo problema:
o planopor
que um
haviamês.
sido negociado com o Sindicato da
categoria (o Sinteps,
que
integra
o
Fórum
das
Seis)
durante
o
ano
de
2013
profundos cortes
em as
relação
A reitoria prontificou-se a enviar um sofreu
comunicado
com
instruao que foi enviado à Alesp. Além de um expressivo rebaixamento nas tabelas salariais, vários direitos foram
como deverá
serparacomputada
a carga
do semestre
cortados: ções
licençade
maternidade
de 180 dias
as celetistas, Sexta
Parte, horária
auxílio alimentação,
auxílio em
transporte, entre outros.
curso.
uma até
instrução
da CPA
o docente
Diante
desteNeste
quadro, sentido,
a greve prossegue
hoje e a expectativa
da divulgará
categoria é queque
os deputados
aceitem epoderá
aprovem asregistrar
emendas apresentadas
Sinteps, que
visamatribuída
a devolver aoaprojeto
cortados. ou
a cargapelohorária
total
ele os
noitens
semestre
Mais de 100 unidades do Centro (entre ETECs e FATECs) registram greve, mesmo diante da enorme pressão
a carga
Nos dois
casos, deverá haver uma
exercida pelo
governo,efetivamente
com ameaça de corteministrada.
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
justificativa.
de todo o estado. O presidente da Adunesp, João da Costa Chaves Júnior, compareceu ao ato e conferiu apoio
à luta dos trabalhadores.
Os departamentos e congregações também serão informados de
Vinculado à Unesp desde a sua criação, o Centro Paula Souza vem sendo duramente atacado pelo
como Desde
proceder
com
estesdesrespeito
relatórios,
quais
não deverão
ser aos
enviagoverno estadual.
1996, num
flagrante
à lei doos
vínculo,
o governo
deixou de pagar
funcionários e professores das ETECs e FATECs os reajustes concedidos pelo Cruesp às universidades. Este é
dos para análise da CPA por este motivo.
um dos principais elementos que determinam o forte arrocho salarial da categoria.
...................................................................................................

A Adunesp parabeniza os conselheiros do Chapão e a todos
os conselheiros comprometidos com sua representação por este
exemplo de ação coletiva no CEPE.

