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A data-base 2014 já começou. Até 21/3, 
assembleias nas unidades para definir 

nossa Pauta de sentação de sugestões à Pauta Unificada. Após 
agendar a assembleia nas unidades, as subseções da Adunesp devem informar 
data e local para adunesp@adunesp.org.br. Posteriormente, para o mesmo e-

mail, 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.  

 
 

................................................................................................... 
 

Adunesp apoia greve nas ETECs e FATECs 
 

 
Os funcionários e professores das escolas técnicas (ETECs) e faculdades de tecnologia (FATECs), 

mantidas pelo Centro Paula Souza, estão em greve desde o dia 17/2. A greve da categoria tem como ponto 
central o novo plano de carreira. O plano estava engavetado desde 2011 e somente no dia 28/2/2014, diante da 
pressão da greve, o governo o enviou à Alesp, na forma de projeto de lei (PLC 07/2014).  

No entanto, abriu-se um novo problema: o plano que havia sido negociado com o Sindicato da 
categoria (o Sinteps, que integra o Fórum das Seis) durante o ano de 2013 sofreu profundos cortes em relação 
ao que foi enviado à  Alesp. Além de um expressivo rebaixamento nas tabelas salariais, vários direitos foram 
cortados: licença maternidade de 180 dias para as celetistas, Sexta Parte, auxílio alimentação, auxílio 
transporte, entre outros.  

Diante deste quadro, a greve prossegue até hoje e a expectativa da categoria é que os deputados 
aceitem e aprovem as emendas apresentadas pelo Sinteps, que visam a devolver ao projeto os itens cortados. 
Mais de 100 unidades do Centro (entre ETECs e FATECs) registram greve, mesmo diante da enorme pressão 
exercida pelo governo, com ameaça de corte 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 
de todo o estado. O presidente da Adunesp, João da Costa Chaves Júnior, compareceu ao ato e conferiu apoio 
à luta dos trabalhadores. 

Vinculado à Unesp desde a sua criação, o Centro Paula Souza vem sendo duramente atacado pelo 
governo estadual. Desde 1996, num flagrante desrespeito à lei do vínculo, o governo deixou de pagar aos 
funcionários e professores das ETECs e FATECs os reajustes concedidos pelo Cruesp às universidades. Este é 
um dos principais elementos que determinam o forte arrocho salarial da categoria. 
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As discussões e deliberações da 
Plenária Estadual de Bauru, em 10/8
 A Plenária Estadual da Adunesp reali-
zada no campus de Bauru, no dia 10/08/2016, 
contou com a presença de representantes de sete 
campi de e de servidores técnico-administrativos, 
docentes e estudantes de Bauru. A diretoria da 
Adunesp Central fez um relato da reunião com 
o reitor, realizada por deliberação da Plenária 
anterior, em que foram discutidos basicamente 
dois temas: isonomia salarial com a USP e Uni-
camp, e a contratação de professores substitutos 
de acordo com a demanda dos Departamentos 
de Ensino. Na reunião, o Prof. Durigan afirmou 
que não via nenhuma possibilidade de resolver 
as duas questões nesse momento, devido à situ-
ação financeira crítica da Unesp, e sugeriu que 
os docentes assumam mais aulas enquanto du-
rar a “crise”. 
 Foi dada ciência à Plenária de que tivemos 
decisão favorável, em primeira instância, da ação 
da URV. Em sua sentença, o juiz menciona que 
serão beneficiários da ação os filiados do Sindi-
cato. A expectativa é que a Unesp recorra a ins-
tâncias superiores; no entanto, há confiança de 
que teremos decisões favoráveis em todas elas. 
 Quanto à ação relativa ao Vale Alimenta-
ção, haverá decisão em primeira instância até o 
final deste mês de agosto. 
 A Plenária também foi informada de que 
havia sido confirmada uma reunião entre o Fó-
rum das Seis e o Cruesp para o dia 11 de agosto, 
em que seriam objeto de discussão os seguintes 

itens: reajuste salarial, repressão ao movimento 
(cortes de ponto), questão previdenciária e a pro-
posta de realização de reunião tripartite Fórum 
das Seis/Cruesp/Governo Estadual
 Depois dos informes das subseções da 
Adunesp presentes, foram amplamente discuti-
dos os itens da pauta, resultando os seguintes 
encaminhamentos:

1) Indicativo às assembleias locais de manuten-
ção da greve;

2) Realização de Plenária Estadual no dia 
17/8/2016, no Instituto de Artes, em São Paulo, 
convidando o Sintunesp e a representação estu-
dantil (estudantes indicados para participar do 
F6) para compor a Plenária. Pautar o indicativo 
de ida à reitoria para negociar no dia da Plenária 
(sobre esta atividade, veja informações atua-
lizadas no box na página seguinte);

3) Recomendação de que sejam feitas pressões 
para que a carta da Adunesp (já divulgada e 
em anexo) aos Presidentes de Congregações 
(Diretores de Unidade) seja lida e debatida nas 
Congregações;

4) Recomendação aos integrantes do Chapão para 
que pautem a questão da não 
contratação dos professores 
substitutos nos colegiados, 
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reivindicando que os professores não assumam 
as aulas dos professores substitutos; defenden-
do que sejam priorizadas as contratações em lo-
cais com maior carência de professores; questio-
nando os critérios de contratação de substitutos 
em vigor; propondo a supressão da contratação 
de professores substitutos para cobrir os asses-
sores da reitoria; verificando se os critérios apre-
sentados pela CCD estão sendo rigorosamente 
cumpridos e estabelecendo critérios de diferen-
ciação entre a contratação de substitutos para 
situações de falta de professores e para situações 
de licença saúde e licença maternidade;

 Também foi deliberado que a AD Central 
providenciasse a divulgação dos dados disponí-
veis sobre a contratação de professores substi-
tutos para subsidiar o debate nas subseções, 

acompanhados de uma análise crítica sobre 
esta questão. 
 Sobre as propostas de judicialização, foi 
decidido não judicializar o índice de reajuste na 
data-base, levando-se em conta que a conjuntu-
ra política atual nos é desfavorável, o momento 
do movimento e as orientações sobre os ritos da 
judicialização apresentados pela assessoria jurí-
dica da Adunesp. Foi decidido lançar mão da via 
jurídica para outras questões como, por exem-
plo, a obtenção de informações mais detalhadas 
que nos permitam desvendar o orçamento da 
universidade. 
 Foi também recomendado que a próxima 
Plenária discuta a possibilidade de produzir al-
gum tipo de intervenção no evento comemorati-
vo dos 40 anos da Unesp, a ser realizado no dia 
22/8/2016, na Sala São Paulo, em São Paulo.

Quarta, 17/8, tem Plenária Estadual Conjunta 
Adunesp-Sintunesp-Estudantes

Vamos avaliar o movimento e definir ações em comum

 A Plenária Estadual da Adunesp, realizada no campus de Bauru, no dia 
10/08/2016, considerando a gravidade da crise por que passa a Unesp – com a sus-
pensão das contratações de servidores docentes e técnico-administrativos, a não con-
cessão sequer dos ridículos 3% de reajuste que tiveram as outras duas universidades 
estaduais paulistas, o congelamento dos recursos para a permanência estudantil, en-
tre outros problemas que estamos vivenciando neste momento – deliberou incumbir a 
Diretoria do Sindicato de entrar em contato com os dirigentes do Sintunesp e com os 
representantes dos estudantes no Fórum das Seis, com o objetivo de organizar uma 
Plenária ampliada no dia 17/08/2016, no Instituto de Artes, em São Paulo.
 Feitos os contatos com o Sintunesp, decidiu-se conjuntamente que o melhor 
local, dada a expectativa de grande número de participantes, seria o auditório locali-
zado no prédio da Editora da Unesp, no 7º andar da sua sede, na Praça da Sé. 
Isto posto, a Adunesp convoca os dirigentes das subseções locais e convida todos os 
docentes a comparecer a este evento.

Data: Quarta-feira, 17/8/2016, às 10h
Local: Praça da Sé, 108, 7º andar, SP.
Pauta:
1) Informes;
2) Avaliação do movimento;
3) Ações conjuntas;
4) Outros.


