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Plenária aprova ação judicial contra
medida que corta vale alimentação
dos professores substitutos

“Chapa 1 –
Resistência e Luta” é
eleita para dirigir a
Adunesp no biênio
2017/2019
A Comissão Eleitoral Central,
responsável pela
coordenação das eleições
para renovação da Diretoria
Central da Adunesp, informa
que, realizadas as eleições,
nos dias 8, 9 e 10de agosto
de 2017, foi eleita a “Chapa
1 – Resistência e Luta” para
a Diretoria Central da
Adunesp, biênio 2017/2019.

Impetrar uma ação judicial contra os termos da Portaria
Unesp nº 275, de 01/08/2017, que estabelece o corte de
valores do vale alimentação dos professores substitutos.
Essa foi a decisão da Plenária Estadual da Adunesp
realizada em 11/8/2017, convocada especialmente para
este fim. De acordo com a portaria, os docentes substitutos
contratados em 24h passarão a receber 50% do valor atual
e os com contrato de 12 horas, 25%.
Avaliando tratar-se de uma iniciativa que precariza ainda
mais uma situação de trabalho já extremamente precarizada
destes profissionais, os presentes à Plenária aprovaram o
ajuizamento de ação judicial pela Assessoria Jurídica da
Adunesp, o escritório Lara Lorena Ferreira Advogados
Associados, para acompanhar desde o ingresso até a fase
de execução da ação, visando restabelecer o pagamento
integral do vale alimentação aos professores substitutos.
A Plenária também indicou aos representantes eleitos pelo
Chapão da Adunesp que levantem essa discussão nos
órgãos colegiados em que atuam, propondo a imediata
revogação da referida portaria.

Nova plenária, em 23/8, dará continuidade à
montagem do “Chapão da Adunesp” aos
colegiados centrais
Em 2017, ainda sem data definida, acontecem as eleições
aos órgãos colegiados centrais da Unesp: CO, CEPE,
CADE, CCEU, CCG e CCPG. Os eleitos terão mandato de
dois anos, com a posse no início do ano que vem.
Como ocorreu nos anos anteriores, a Adunesp deu início ao
processo de debates que deve culminar na constituição do
“Chapão”, reunindo os candidatos que se comprometerem
com os princípios estabelecidos pela categoria nas

No total, votaram 232
eleitores, sendo 204 votos na
chapa, 17 brancos e 11
nulos. O mapa completo da
apuração está
disponibilizado no site da
Adunesp, no item relativo às
eleições.
A Chapa 1 é composta pelos
seguintes professores:
Presidente: João da Costa
Chaves Júnior (FCL/Assis)
Vice-Presidente: Fábio
Kazuo Ocada (FFC/Marília)
Secretário-Geral: Antônio
Luís de Andrade
(FCT/Presidente Prudente)
Vice-Secretário: Fernando
Ramalho Martins
(FCL/Araraquara).
Tesoureira-Geral: Angélica
Lovatto (FFC/Marília)
Vice-Tesoureiro: Milton
Vieira do Prado Júnior
(FC/Bauru)
A posse da nova diretoria
acontecerá em 23/8.
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instâncias de discussão e deliberação da entidade. Depois
de montado o “Chapão”, a Adunesp fará campanha junto
aos docentes para eleger estes candidatos, que defenderão,
em cada um dos colegiados centrais da Universidade, as
posições políticas e propostas que expressam os interesses
da nossa categoria, da comunidade acadêmica como um
todo e da universidade pública.

Clique para conferir as
propostas que nortearam a
campanha da chapa

A primeira plenária com esse objetivo aconteceu em 27/7,
em São Paulo. A próxima ocorrerá em 23/8, das 10h às 15h
(Local: Sede do Sinteps, na Praça Coronel Fernando
Prestes, 74, ao lado do metrô Tiradentes) e terá como
tarefas:
- Avaliar as sugestões apresentadas e atualizar a Carta
Programa do Chapão da Adunesp.
- Iniciar a montagem do Chapão a partir dos nomes
apresentados.
Após a plenária, às 16h, no mesmo local, haverá a
cerimônia de posse da diretoria eleita da Adunesp, gestão
2017/2019.
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