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Nº 118 - 24/11/2017

29/11/2017 tem plenária da
Adunesp e audiência pública 

sobre o 13º salário 
 

    A Adunesp vai realizar uma Plenária Estadual em SP,
no dia 29/11, a partir das 13h, para discutir questões
como: o 13º salário dos servidores estatutários, a luta
contra o PL 920/2017; a Avaliação Docente; entre outros. 
    No mesmo dia, às 17h30, será realizada uma audiência
pública na Alesp, intitulada “Crise e subfinanciamento da
Unesp: o 13º salário em risco”. A audiência está sendo
agendada pelo deputado Carlos Giannazi (PSOL), a
pedido da Adunesp. A reitoria da Unesp está sendo
convidada a participar. 

Clique para saber mais 
 

Vale-alimentação dos substitutos: Ação
ainda não tem sentença

    A Adunesp impetrou ação junto ao TRT, solicitando o
cancelamento da medida da reitoria da Unesp que cortou
o vale alimentação dos professores substitutos. 
     A assessoria jurídica da Adunesp explica que, embora
o julgamento da ação tenha sido designado para o dia
10/11, trata-se de julgamento virtual, em que o juiz,
segundo informação do TRT, tem 20 dias para
disponibilizar a decisão judicial no sistema. A AJ do
Sindicato tem acompanhado diariamente a movimentação
processual. 
   Os professores também podem acompanhá-la, seguindo
estes passos: - Acesse o site http://www.trt2.jus.br/
(costuma ser mais fácil pelo Chrome, mas, se travar, tente
pelo Mozilla) 

De 24/11 a 4/12, vote
nos candidatos do

"Chapão da Adunesp":
Compromisso com a
categoria docente e a
universidade pública 

 

Links importantes: 

Acesse o folheto com
candidatos do Chapão da
Adunesp  

Acesse o Boletim do Chapão
da Adunesp 

Acesse a Carta Programa do
Chapão da Adunesp  
 

Prossegue a luta
contra o PL 920/2017

 
    Na quarta-feira, 22/11/2017,
aconteceu na Assembleia
Legislativa (Alesp) uma
audiência pública sobre o PL
920/2017, o "PL da maldade",
enviado pelo governador
Geraldo Alckmin. 

     A primeira versão do
projeto chegou à Alesp em
5/10 e causou desconforto até
em parte da bancada
governista. Entre outras
coisas, ele prevê o
congelamento dos
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- Ao abrir a página, no canto esquerdo, você verá:
"CONSULTA PROCESSUAL DE 1º E 2º GRAUS" (clique
no bolão "acessar"). 
- Após clicar, abrirá nova janela, onde será pedido o
número do processo, que é: 

1001492-39.2017.5.02.0032. 

Audiência pública 
    No dia 15/9, o corte do vale alimentação e a situação
dos professores substitutos foram temas de uma audiência
pública, organizada pelo deputado Carlos Giannazi
(PSOL). 

Confira a íntegra da audiência aqui.

investimentos públicos por
dois anos, na esteira da PEC
do Teto (aprovada em âmbito
federal). 

Leia mais
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