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Plenária
dacomeçou.
Adunesp indica:
A data-base
2014 já
Até 21/3,
assembleias nas unidades para definir
PARALISAÇÃO
E ATO ESTADUAL EM 14/5,
nossa Pauta de sentação de sugestões à Pauta Unificada. Após

DATA DA NEGOCIAÇÃO SALARIAL

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.

Unidades devem fazer assembleias até
7/5 para debater e deliberar sobre a proposta

- 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 Plenária da Adunesp indica aos docentes
A
Plenária Estadual da Adunesp desta quarta-

-feira, 29/4, avaliou os desdobramentos
da campanha comprometidos com os interesses da comunidade,
...................................................................................................
salarial 2015, a partir dos informes contidos no Bole- que atuem:
(1) inserindo a discussão sobre as portarias
tim do Fórum das Seis, sobre a negociação de 24/4.
A avaliação da Plenária é que o tratamento res- 128, 129 e 130 na pauta da reunião de 7/5 do CO.
(2) desencadeando a convocação de reuniões
peitoso e o clima civilizado da primeira reunião com o
professores
das escolas
(ETECs)
e faculdades das
de tecnologia
(FATECs),
extraordinárias
Congregações
das unidades antes
Cruesp Os
sãofuncionários
produto daegreve
vitoriosa
do anotécnicas
passado,
mantidas
Centroa Paula
Souza, estão
emgarantir
greve desde
dia do
17/2.
greve
da categoria
como ponto
diaA7/5,
para
discutir etem
aprovar
manifestação ao CO,
mas
que pelo
somente
mobilização
pode
queose
central o novo plano de carreira. O plano estava engavetado desde 2011 e somente no dia 28/2/2014, diante da
indicando a suspensão das portarias, até que sejam detraduzam
em efetiva negociação.
pressão da greve, o governo o enviou à Alesp, na forma de projeto de lei (PLC 07/2014).
nosnegociado
órgãos competentes.
A
subseções
que realizem
NoPlenária
entanto, indica
abriu-seàsum
novo problema:
o planoasque batidas
havia sido
com o Sindicato da
categoria (o
o Fórum das
Seis)adurante
o ano de 2013 sofreu profundos cortes em relação
sembleia
atéSinteps,
o dia que
7/5,integra
para deliberar
sobre
seguinte
ao que foido
enviado
à Alesp.
Além de um expressivo rebaixamento nas tabelas
salariais, vários
direitos foram ofício
proposta
Fórum
das Seis:
Entidades
vão protocolar
cortados: licença maternidade de 180 dias para as celetistas, Sexta Parte, auxílio alimentação, auxílio
Seguindo orientação do Fórum das Seis, as
entre eoutros.
-transporte,
Paralisação
ato unificado no dia da negociação
entidadesdarepresentativas
cada universidade estão
Diante deste quadro, a greve prossegue até hoje e a expectativa
categoria é que de
os deputados
salarial
(14/5), com concentração às 14h, no vão
aceitem e aprovem as emendas apresentadas pelo Sinteps, que visam
a devolver ofício
ao projeto
os itensàcortados.
protocolando
conjunto
respectiva reitoria, solivre
do100
MASP,
descendo
pasMais de
unidades
do Centroem
(entre
ETECs e FATECs) registram greve, mesmo diante da enorme
pressãoo agendamento
licitando
seata
atépelo
a sede
do com
Cruesp.
exercida
governo,
ameaça de corte de ponto e de substituição dos grevistas.
reunião para debate dos
No dia 11/3, a entidade promoveu um ato público no Vão Livre do MASP, que recebeude
participantes
itens I eapoio
V da Pauta Unificaresultados
dasdaassemde todo Os
o estado.
O presidente
Adunesp, João daOlho
Costa Chaves
compareceu ao ato e conferiu
no Júnior,
calendário
à
luta
dos
trabalhadores.
da. (O ofício à Reitoria da
bleias devem ser enviados para
Vinculado à Unesp desde
o Centro Paula Souza vem sendo duramenteUnesp
atacado segue
pelo anexo a este
adunesp@adunesp.org.br,
até aosuafi-criação,Até
7/5: Assembleias locais para
governo estadual. Desde 1996, num flagrante desrespeito à lei do vínculo, o governo deixou de pagar aos
boletim).
nal
da tarde de 7/5, para que sejam
paralisação
e ato
funcionários e professores das ETECs e FATECsdeliberar
os reajustessobre
concedidos
pelo Cruesp
às universidades. Este é
tabulados
e
levados
à
reunião
do
em arrocho
14/5. salarial da categoria.
um dos principais elementos que determinam o forte
Fórum das Seis no dia seguinte.
Plenária debateu
8/5: Às 10h, reunião entre Fórum
das Seis e Comissão Técnica do
outros pontos
Cruesp.
No dia 7/5, indicativo da
Na Plenária Estadual da
8/5: Logo após a reunião com a
Adunesp de 29/4, foram dePlenária é centralizar
Comissão
Técnica,
reunião
do
Fóbatidos outros pontos, além
atuação na reunião do CO
rum
das
Seis,
para
avaliar
o
retorda data-base 2015. É o caso
Os presentes à Plenária avano
das
assembleias.
da avaliação docente/CPA,
liaram a importância de centrar to14/5:
Indicativo
de
paralisação
da Comissão da Verdados os esforços na paralisação e no
nas
unidades
e
ato
público
em
São
de da Unesp, entre outros.
ato estadual de 14/5. Desta forma, a
Paulo,
a
partir
das
14h.
Os desdobramentos destes
proposta anterior de ato específico
14/5:
Às
16h,
a
segunda
negociaitens serão divulgados em
da Unesp no dia 7/5, durante a reução
entre
Fórum
das
Seis
e
Cruesp
novos boletins.
nião do Conselho Universitário, foi
suspensa.

Adunesp apoia greve nas ETECs e FATECs

