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Sindicato dos Trabalhadores da Unesp

CORONAVÍRUS: Sintunesp e Adunesp
reivindicam à reitoria suspensão das
atividades administrativas e docentes
E

m ofício enviado à reitoria da Unesp nesta segunda-feira, 16/3, a Adunesp e o Sintunesp
reivindicam que as medidas de contenção da contaminação pelo coronavírus e proteção à vida sejam
estendidas a toda a comunidade unespiana: servidores docentes, técnico-administrativos, estudantes e
trabalhadores terceirizados que prestam serviços em nossa Universidade, com a imediata suspensão das
Associação
dos Docentes
atividades
docentes e administrativas
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Ilmo. Senhor
Prof. Dr. Sandro Roberto Valentini,
Magnífico Reitor da Unesp.

Ofício Conjunto ADUNESP/SINTUNESP

Considerando
que:
São Paulo,
11 de fevereiro
de 2019.

1) Há em curso uma pandemia do coronavírus reconhecida pela Organização Mundial da Saúde que, segundo
dados divulgados pelas autoridades brasileiras, já se encontra em fase de propagação autóctone no território brasileiro, com inúmeros casos comprovados no estado de São Paulo;

Ilmo Sr.
2) As autoridades de saúde do estado de São Paulo recomendaram a suspensão de todas as atividades coletivas,
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3) Já há casos de contaminação na comunidade universitária da Unesp;
4) As pessoas contaminadas correm risco de morte.
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nossa responsabilidade institucional, solicitamos que, ainda hoje, nos reunamos com Vossa Senhoria para, conjuntamente, discutirmos as providências imediatas a serem tomadas para resguardar a saúde da comunidade unespiana e
Sem mais para o momento apresentamos protestos de estima e consideração.
possíveis formas de manutenção de atividades absolutamente essenciais para o funcionamento da nossa Universidade, preservando a vida de todos.

Atenciosamente,

Diretoria da Adunesp Central e Diretoria Colegiada do Sintunesp

