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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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GREVE VITORIOSA!!!!!!
Depois de mais de 100 dias, resistimos ao arrocho salarial 
imposto pelo Cruesp e conseguimos um reajuste de 5,2%

 Na manhã desta 
quinta-feira, 18/9, a Adu-
nesp negociou com a Reito-
ria os termos para o fecha-
mento do acordo de final da 
greve que já dura mais de 
100 dias. No box abaixo, 
veja a proposta levada pela Adunesp. A reunião estava pre-
viamente agendada desde a semana passada. 
 Na Plenária Estadual da Adunesp de sexta-feira 
passada (12/9/2014), foi aprovado o indicativo de retorno 
às aulas no dia 22/9, condicionado ao pagamento do abono 
até 19/9. Por que 19/9? Porque seriam os sete dias neces-

sários para rodar a folha de paga-
mento, a partir da comunicação do 
resultado de nossa Plenária à Rei-
toria. Na própria sexta-feira (12/9), 
foi enviado um ofício, via e-mail, 
comunicando nossa posição pois, 
embora fizéssemos gestões para 

entregá-lo pessoalmente, a partir das 17h30 já não havia 
mais ninguém respondendo pela Reitoria na Universidade. 
 Na segunda-feira (15/09) pela manhã, houve uma 
reunião da Adunesp com o Pró-Reitor de Administração, 
Carlos Antonio Gamero, que estava respondendo pela Rei-
toria, e com o Chefe de Gabinete, Roberval Daiton Vieira, 
com a finalidade de  entregar o ofício contendo o resultado 
da Plenária de 12/09. Foi quando ficou explicitada uma di-
vergência de entendimento quanto à data em que o paga-
mento do abono seria efetuado. A Reitora havia se compro-
metido a desencadear a confecção de folha de pagamento 
suplementar com o abono de 28,6% assim que fosse infor-
mada da aprovação do indicativo de retorno às atividades, 
que seria objeto de deliberação da Plenária de 12/09, o que 
de fato aconteceu. No entanto, esse não era o entendimen-
to do Chefe de Gabinete. Na reunião da segunda-feira, dia 
15/09, depois de algumas ponderações feitas pelos docentes 
presentes, o Prof. Gamero, na ausência da Reitora, assumiu 
a responsabilidade de autorizar a elaboração da folha de pa-
gamento dos docentes, que estaria pronta no dia 18/09.
 Assim, chegamos à reunião de 18/09 com a folha 
já pronta e encontramos a Reitora extremamente resistente 
a autorizar o pagamento do abono antes da retomada das 
atividades. Estabeleceu-se, então, um diálogo difícil entre 
os representantes da Adunesp e o estafe da reitoria, tendo a 
professora Marilza se comprometido, por escrito (veja ofí-
cio da Reitoria sobre isso) a efetuar o pagamento do abono 
até o dia 25/9, desde que as atividades fossem normaliza-
das no dia 22/09, segunda próxima. Uma das justificativas 
do não pagamento imediato foram os tramites burocráticos 
que, necessariamente, precedem a efetivação do pagamen-
to: envio das folhas às unidades e seu retorno à Reitoria, o 
que demandaria cerca de três dias. No entanto, no decorrer 
do dia (18/09), fomos informados pela Reitoria que, caso as 
assembleias de base aceitem o acordo e as unidades ainda 
em greve se comprometam a voltar na segunda (22/09), o 

Itens para o acordo de fim de greve:
(1) Garantia de nenhum tipo de punição ou retaliação;
(2) Pagamento do abono de 28,6% sexta-feira, dia 19 de 
setembro de 2014;
(3) Reposição de aulas;
(a) Finalizar o primeiro semestre letivo de 2014 garantindo 
os 200 dias letivos, com a carga horária e o conteúdo previs-
tos no programa das disciplinas repondo adequadamente os 
conteúdos que deixaram de ser dados em função da greve;
(b) Nos campi em greve, as avaliações discentes feitas entre 
o início do movimento e o seu término devem ser desconsi-
deradas
(c) As avaliações discentes devem ser precedidas por um 
período adequado de aulas;
(d) Iniciar o segundo semestre letivo de 2014 somente após 
a finalização oficial do primeiro semestre letivo de 2014, ob-
servados os recessos de lei;
(4) Respeitadas as especificidades de cada caso, liberação 
da contratação dos substitutos e/ou a renovação dos atuais 
contratos, de modo a garantir que possam concluir a repo-
sição.
(5) Prorrogação por 3 meses os prazos do relatório trienal;
(6) Que o calendário de reposição e os detalhes que o cer-
cam sejam definidos com a participação dos comandos lo-
cais de greve.
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abono será pago em 23/09 ou, no máximo, em 24/09. So-
bre a superação desse impasse, avaliamos que prevaleceu o 
bom senso da negociação e não a utilização de mecanismos 
ou ações coercitivas e intimidatórias.

Acordo de final de greve dá destaque 
à reposição de todas as aulas

 Ficou acordado entre a Adunesp e a Reitoria que 
ambos cuidarão que ocorra uma reposição das aulas com 
qualidade; que o primeiro semestre letivo de 2014 seja fina-
lizado com a garantia de que serão ministrados os conteú-
dos que deixaram de ser dados em função da greve; que as 
avaliações discentes deverão ser precedidas por um período 
adequado de aulas; e que o segundo semestre letivo de 2014 
somente será iniciado após a finalização oficial do primeiro, 
observados os recessos de lei. 

Outros pontos do acordo
 Contratações: o Sindicato defendeu que, respeitadas 
as especificidades de cada caso, deverá haver a liberação da 
contratação de substitutos e/ou a renovação dos atuais con-
tratos, de modo a garantir que possam concluir a reposição. 
A Reitoria declarou que já estão sendo liberados os pleitos 
que chegaram dos campi e que deverá fazer o mesmo com 
os novos pedidos. 
 Prazo para entrega do relatório trienal: solicitamos 

a prorrogação de três meses para a entrega. Mas a Reitoria 
comprometeu-se a pautar a questão no CEPE, ao invés de 
definir neste momento o período de prorrogação do prazo. 

Vitórias que foram se somando
 Nosso movimento resistiu ao arrocho salarial in-
concebível ao qual fomos submetidos em maio, mês do dis-
sídio, deflagrando uma greve em defesa das universidades 
estaduais paulistas. Foi uma longa greve, mantida pela in-
transigência do Cruesp e pela determinação dos servidores 
docentes e técnico-administrativos de lutar pela preserva-
ção da qualidade do ensino, da produção de conhecimento e 
da prestação de serviços das nossas universidades
 De início, face à intransigência em não negociar e, 
em resposta à imposição dos reitores, entramos em greve, 
pois nos recusamos a financiar, com os nossos salários, a in-
competência administrativa e a irresponsabilidade política 
de sucessivos reitores para com as nossas universidades. 
 O movimento, contrariando as expectativas do 
Cruesp, resistiu à Copa do Mundo, sobreviveu às “férias” de 
julho e cresceu em agosto. Depois, fomos testados a manter 
a greve em meio a ameaças de privatização da universidade 
pública. Continuamos. 
 E, agora, estamos para encerrar um processo que 
completará 115 dias de greve nesta sexta-feira, 19/9, con-
quistando finalmente os 5,2% de reajuste em duas parcelas, 

um cronograma para o processo de isonomia do 
vale alimentação com a Unicamp (aumento de 
R$ 100,00 em outubro e mais R$ 150,00 em 
janeiro, totalizando R$ 850,00) e a possibilida-
de de incluir o vale refeição no orçamento de 
2015 e eventualmente a sua concessão ainda 
em 2015, dependendo de estudos a serem efe-
tuados pela Comissão de Orçamento. Na USP, 
atualmente o vale refeição é de R$ 29,99 dia.

Assembleias de base e 
Plenária Estadual

  Nesta sexta, 19/9, as assembleias 
de base vão avaliar o fechamento do acordo 
de greve, a fim de comunicar seus resultados à 
Plenária Estadual, marcada para as 14h do mes-
mo dia, na sede da Adunesp (Praça da Sé, São 
Paulo). 
  A Plenária vai fazer também a 
avaliação do movimento e indicar os próximos 
passos para a consolidação dos ganhos da gre-
ve, tanto no aspecto organizativo, quanto nos 
frutos materiais para a categoria. 
 

A reunião entre F6 e Cruesp
  Nesta quinta, 18/9, o Fórum das 
Seis participou de uma nova reunião com o 
Cruesp. O relato desta reunião e os indicativos 
do Fórum ao conjunto das categorias (suspen-
são da greve e retorno às atividades em 22/9) 
estão no Boletim do F6, já divulgado.

Gabinete
do Reitor 

Reitoria

Ofício nº 257/2014-RUNESP

São Paulo, 18 de setembro de 2014. 

Prezado (a) Professor (a),  

A Reitoria da Unesp, na data de hoje, reforça a proposta do Comunicado de 10 de 
setembro de 2014, de pagamento do abono de 28,6% sobre a folha de julho a todas as 
Unidades da Universidade. Com as informações da normalização das atividades a partir do 
dia 22/09/2014, o crédito será efetivado até dia 25/09/2014. 

Cordialmente, 

Marilza Vieira Cunha Rudge
Vice-Reitora no Exercício da Reitoria

Ilustríssimo Senhor 
Prof. Dr. JOÃO CHAVES DA COSTA JUNIOR 
Presidente da ADUNESP 

Gabinete do Reitor  
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