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novo dentro da conjuntural atual, ou seja, a supressão da sua autonomia e, finalmente, a sua privatização. O que antes era dissimulado e implementado
sorrateiramente, já está descaradamente sendo posto
em curso e envolve a educação e a saúde públicas no
estado de São Paulo.
Neste aspecto, a Unesp realmente é o laboratório das maldades privatistas, submetendo-se ao
discurso privatizante de que o financiamento atual é
insuficiente para sustentar o tamanho da universidade. Mas, que tamanho é este? Desde o início dos
anos 2000, quem estimulou a ampliação de vagas e
criação de novos campi? Não foram os reitores, cumprindo metas estipuladas pelos governos à época?
Cadê o financiamento definitivo?
O golpe mais recente, denunciado na última
revista da Adunesp, foi a passagem do Hospital de
Botucatu para a Secretária de Estado da Saúde, em
troca da criação de 11 cursos de engenharia. Esse
processo produziu um claro afastamento entre o
hospital e a Faculdade de Medicina, trazendo sérios
problemas para as atividades de pesquisa, prestação
de serviços e formação dos estudantes das áreas médicas e paramédicas, uma das funções mais importantes desta instituição. Por outro lado, na ausência
de dados objetivos, é difícil acreditar que a instalação
e manutenção dos 11 cursos de engenharia em regime tenha um custo equivalente ao necessário para o
funcionamento de um hospital.
Esta conjuntura apresentada serve de balizamento para análise da carta divulgada pelo reitor no
último Conselho Universitário e para a sua decisão
de convocar um CO extraordinário para o dia 17/05
(para tratar da conjuntura da Unesp e questões orçamentárias) e a instalação de dois Colégios Eleitorais para o dia 18/05. Numa leitura atenta da carta,
fica evidente qual o seu papel. Intimidar e ameaçar a
comunidade unespiana no início desta data-base. A carta comunica a morte anunciada
do nosso REAJUSTE e nos alerta para ficarmos quietos, porque a “culpa” é dos Sindicatos. A mensagem é: Se quiserem maiores
salários, alguns poderão perder o emprego
ou os benefícios.

A carta do REItor Durigan sugere dois cenários:
1) Se tiver que repor a inflação devido à determinação judicial (como ocorreu dois anos atrás) serão
tomadas decisões administrativas, com “respaldo jurídico”, retirando direitos dos trabalhadores;
2) Ou estaria já sendo justificado o ZERO de reajuste
antes da negociação agendada para 16/5?
Trata-se de um calendário sob medida para o
golpe final. Vamos negociar no dia 16 de maio o reajuste salarial (Fórum das Seis e Cruesp), e o REItor
chama um CO extraordinário (que não fica barato,

segundo falas do próprio reitor, para justificar reuniões por videoconferência) no dia seguinte. Os desmandos e a armadilha preparados pela reitoria têm
que ser desmascarados desde já! Não podemos aceitar que o salário não seja discutido em 16/5, porque
terá reunião do CO da Unesp no dia seguinte. Caso
não ocorra, pelo menos, a reposição da inflação, haverá um empobrecimento significativo dos trabalhadores e das suas famílias. Não vamos aceitar mais
esse ataque contra as universidades públicas paulistas e, em particular, contra a comunidade unespiana.
Há que se mencionar também que a convocação do colégio eleitoral nesse momento decorre da
renúncia da vice-reitora Marilza, que exerceu o cargo
ilegalmente (segundo parecer da assessoria jurídica
da Adunesp) depois de aposentada e com amparo
de uma decisão do Conselho Universitário da Unesp
que, ainda segundo o referido parecer, extrapolou
de sua competência decidindo sobre questões fora
do seu escopo e em frontal desacordo com normas
constitucionais. Assim será feito porque vários
conselheiros afirmaram, na última reunião do CO
(28/04/2016), que não poderiam votar na proposta
que chegou a ser esboçada, mas não colocada em
votação pelo reitor, que propunha a aprovação, pelo
colegiado máximo da nossa universidade, da não realização dessa eleição, o que contraria o disposto no
caput do artigo 30 do Estatuto da Unesp, segundo
ele mesmo declarou.
Enfim, esta semana é fundamental para debatermos em nossas assembleias estratégias para
a campanha salarial. É preciso que deixemos claro
para os reitores que não vamos aceitar mais esses
ataques! Internamente, não podemos ficar à margem
da política universitária, pois, em decorrência dela,
podem ser comprometidos nosso dia a dia e nosso
futuro. Nesta hora, é fundamental a defesa do nosso poder aquisitivo (REAJUSTE, JÁ!) e das
nossas condições de trabalho. Já fizemos
isto outras vezes, faremos de novo!

Orientações às assembleias

Diante dessas considerações, a Diretoria da Adunesp propõe que as assembleias
locais deliberem por paralisação no dia 16
de maio, onde for possível, e pelo comparecimento
de todos ao ato em frente ao Cruesp nesse mesmo
dia, as 13h, para pressionarmos os reitores a respeitarem nossas reivindicações e negociarem, de fato,
nossa pauta unificada com o Fórum das Seis. É também de fundamental importância que a comunidade
universitária esteja mobilizada, utilizando todos os
seus instrumentos de luta, contra a destruição dos
serviços públicos em geral e para exigir do governo
do estado que equacione o financiamento das nossas universidades estaduais, elevando a sua dotação
orçamentária para 11,6% da quota parte do total do
produto da arrecadação do ICMS.

