No 68
18/6/2015
Nº 25 – 12/3/2014

Eleições
aos
A data-base
2014
já colegiados
começou. centrais
Até 21/3,
assembleias
nas Claro
unidades
para debate
definir sobre
Plenária
de Rio
inicia
nossa Pauta
sentação de sugestões
Unificada. Após 2015
formação
dode“Chapão
daà Pauta
Adunesp”
agendar a assembleia nas unidades, as subseções da Adunesp devem informar
data
e local épara
adunesp@adunesp.org.br.
Posteriormente,
para o mesmo
Objetivo
eleger
bancada comprometida
com os interesses
dae-categoria
mail,
informe
os
resultados.
e da universidade pública, gratuita e de qualidade

- 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.
e CO),junto
junto
com os conselheiros
dada uma
próxima plenária para
este ano,Protocolo
teremos
elei- Unificada
- 28/3,Nterça-feira:
da Pauta
à presidência
do Cruesp, que se encontra
na Unicamp.
ções para os órgãos colegiados eleitos pelo “Chapão da Adunesp” e dar prosseguimento à organização
“Chapão
do Sintunesp”,
que resis- do “Chapão da Adunesp” 2015. Vai
centrais da
Unesp.
Como ocorreu
É hora
de iniciarmos
a mobilização
pelas nossas
reivindicações.
nos anos anteriores, a Adunesp tiram bravamente aos desmandos ser no campus de Sorocaba, no dia
da atual administração da Unesp 3/7/2015, sexta-feira, às 10 hoquer promover um processo de de...................................................................................................
bates que culmine na constituição (medidas repressivas, cortes de di- ras. Outros detalhes serão divulgado “Chapão”, reunindo os candi- reitos etc.), estaríamos diante de dos em breve.
A pauta desta próxima pledatos que defendam os princípios um quadro ainda mais drástico.
“Esta situação de grave cri- nária terá os seguintes tópicos:
estabelecidos pela categoria nas
instâncias de discussão e delibe- se exige que aperfeiçoemos nossa - Carta programa para subsidiar
funcionários e professores dasorganização
escolas técnicas
(ETECs)
e faculdades
(FATECs),
para
a próxima
eleição de atecnologia
montagem
do “Chapão da Aduração da Os
entidade.
mantidas
pelo
Centro
Paula
Souza,
estão
em
greve
desde
o
dia
17/2.
A
greve
da
categoria
tem
como
Este foi o tema central da aos órgãos colegiados em todos os nesp” 2015; ponto
central oEstadual
novo planoda
de Adunesp
carreira. O plano
engavetado
2011 e somente
28/2/2014,ediante
da de indicação
níveis,
de mododesde
que possamos
am-no dia
- Atuação
processo
Plenária
re- estava
pressão
da
greve,
o
governo
o
enviou
à
Alesp,
na
forma
de
projeto
de
lei
(PLC
07/2014).
alizada no campus de Rio Claro, pliar a resistência à deterioração dos membros do “Chapão da AduNo entanto,
um novo
o plano
que havia científico,
sido negociadonesp”
com onoSindicato
da Universitário;
do enorme
patrimônio
Conselho
em 15/6/2015,
queabriu-se
reafirmou
a problema:
categoria
(o
Sinteps,
que
integra
o
Fórum
das
Seis)
durante
o
ano
de
2013
sofreu
profundos
cortes
em
relação
relevância desta intervenção. Os acadêmico, cultural e de presta- - Discussão sobre o “Caderno 2
ao que foi enviado à Alesp. Além de um expressivo rebaixamento nas tabelas salariais, vários direitos foram
participantes discutiram a impor- ção de serviços à comunidade que do Andes”, que traz a proposta
cortados: licença maternidade de 180 dias para as celetistas, Sexta Parte, auxílio alimentação, auxílio
tância de termos uma bancada do- temos construído cotidianamente do nosso Sindicato nacional para
transporte, entre outros.
cente comprometida com a defesa com o nosso trabalho”, destacou o o modelo de universidade pública
Diante deste quadro, a greve prossegue até hoje e a expectativa da categoria é que os deputados
de propostas que expressem os presidente da Adunesp, professor que devemos defender;
aceitem e aprovem as emendas apresentadas pelo Sinteps, que visam a devolver ao projeto os itens cortados.
- O cenário das eleições para reitor
interesses da nossa categoria, da João da Costa Chaves Júnior.
Mais de 100 unidades do Centro (entre ETECs e FATECs) registram greve, mesmo diante
da enorme pressão
em 2016;
comunidade
acadêmica
como
um
exercida pelo governo, com ameaça de corte de ponto
e
de
substituição
dos
grevistas.
Próximos passos
- recebeu
Agendaparticipantes
para a definição do “Chatodo e daNo
universidade
pública.
dia 11/3, a entidade
promoveu um ato público
Vão Livre
do MASP,
Em
Riono
Claro,
já ficou
agen- quepão
da
Adunesp”
2015.
Foi
consensual
a
avaliação
de todo o estado. O presidente da Adunesp, João da Costa Chaves Júnior, compareceu ao ato e conferiu apoio
de àque,
sem
a
atuação
altiva
e
coluta dos trabalhadores.
Obs: Para baixar o “Caderno 2 do Andes”, acesse:
rajosa deVinculado
alguns membros
dos coà Unesp desde
a sua criação,
o Centro Paula Souza vem sendo duramente atacado pelo
http://portal.andes.org.br/imprensa/noticias/imp-ult-1370212604.pdf
legiados
superiores
(CEPE,
CADE
governo estadual. Desde 1996, num flagrante desrespeito à lei do vínculo, o governo deixou de pagar aos
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Adunesp apoia greve nas ETECs e FATECs

Solidariedade ao Prof. Jean Menezes

Considerando a importância de se assegurar o direito democrático de livre manifestação, sobretudo no âmbito da universidade pública, os representantes presentes na
plenária estadual da Adunesp, realizada no dia 15 de junho
de 2015, no campus da Unesp de Rio Claro, repudiam o
processo de sindicância iniciado contra o professor substituto Jean Menezes, instando que a autoridade competente
suspenda imediatamente quaisquer ações desta natureza.
Reafirma-se, desse modo, a solidariedade da Adunesp àqueles que se colocam criticamente em relação ao desmonte do
ensino público, à precarização das condições de trabalho e
à desvalorização dos profissionais da educação.
Plenária Estadual da Adunesp
Rio Claro, 15 de junho de 2015.

LDO 2016

Adunesp e Sintunesp cobram
presença da reitoria na
audiência pública
A Adunesp e o Sintunesp enviaram ofício ao Reitor da Unesp, destacando a importância de sua participação na audiência pública de
23/6, na Assembleia Legislativa, que vai discutir a necessidade de mais recursos às universidades estaduais paulistas. Vai ser às 14h, no
auditório Franco Montoro. A audiência, convocada pelas comissões de Finanças, Orçamento
e Planejamento (CFOP) e de Ciência, Tecnologia
e Informação (CCTI), foi solicitada pelo Fórum
das Seis.

