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Sindicato dos Trabalhadores da Unesp

Só a luta traz conquista!

TODOS AO ATO ESTADUAL DO FÓRUM
DAS SEIS EM 12/6, NA UNICAMP!
Servidores da Unesp sangram bancando a Universidade com seus salários e
carreiras! Até quando vamos aceitar isso? Queremos reajuste e isonomia, já!
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Quem sangra a Universidade?
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PERDAS RELACIONADAS À EQUIPARAÇÃO SALARIAL
ENTRE SERVIDORES DA UNESP X USP

2013

2019

NÍVEL
INICIAL
Fundamental
Médio
Superior

UNESP

USP

Diferença

R$1.468,25
R$2.169,26
R$4.294,99

R$1.863,25
R$3.385,53
R$6.366,09

R$395,00
R$1216,27
R$2071,10

26,93%
56,07%
48,22%

Fundamental
Médio
Superior

R$1.853,25
R$2.738,10
R$5.421,29

R$2.197,59
R$3.992,26
R$7.507,01

R$344,34
R$1254,16
R$2085,72

18,58%
45,80%
38,47%

Obs.: Em 2013 e 2014, conquistamos, após grandes mobilizações (greves), duas referências de
5% cada, a título de equiparação.

dores. A Assessoria Jurídica do Sintunesp
irá formalizar e denunciar nominalmente
na justiça este tipo de abuso.
O servidor que estiver sendo coagido deve pedir que a pessoa o faça por escrito, entregando o material ao Sintunesp,
que tomará as providências cabíveis.

Sintunesp indica:
VAMOS AMPLIAR A GREVE E
FORTALECER O ATO EM 12/6!

