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Sindicato dos Trabalhadores da Unesp

Nota do Sintunesp sobre o
comunicado da Reitoria da Unesp
Tão logo encerrou-se a negociação entre Fórum
das Seis e Cruesp, no início da noite de 17/5/2017, o
reitor da Unesp, Prof. Sandro Valentini, divulgou pelas listas de e-mail institucionais o Ofício Circular nº
013/2017. Nele, pede compreensão e apoio aos unespianos para que “superemos juntos os desafios e alcancemos, o mais rapidamente possível, a Unesp que todos
almejamos”.
O Sintunesp tem a declarar sobre isso:
- Há muitos anos estamos sendo compreensivos. Prova
disso é a corrosão em nossos salários na casa dos 40%
desde 1989. Somente dos dissídios do ano passado e
deste, nosso prejuízo está em torno de 13%, uma vez
que sequer os ínfimos 3% pagos na USP e na Unicamp
em 2016 nos foram repassados.
- Nos últimos anos, estamos sendo forçados a “compreender” a falta de servidores e a não contratação de

pessoal, nem mesmo as reposições, que deveriam ser
automáticas nos casos de falecimento, aposentadorias
etc. Em várias unidades, temos servidores trabalhando precariamente em dois setores/seções no mesmo
dia, em períodos diferentes. Temos unidade com o seu
subquadro abaixo de 50%. Na tabela abaixo, vemos que
o número de servidores técnico-administrativos da
Unesp caiu 18,6% de 1995 a 2016, embora a Universidade tenha crescido muito.
O Sr. Reitor quer mais compreensão do que
isto? Isto não é lutar, incansavelmente, para o desenvolvimento desta Universidade?
Sim! O momento nos remete a uma profunda
reflexão e a ações concretas. Devemos refletir se nós,
“unespianos”, vamos continuar financiando a Universidade com nossos salários, carreiras e permanência
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estudantil! Devemos refletir se vamos continuar adoecendo com a sobrecarga de trabalhos a nós impostas!
Estamos cansados de promessas, Sr. Reitor.
Ações concretas têm que ser apontadas/aplicadas! Não basta somente falar. Exemplo de ação concreta: O Reitor da Unicamp, recém-empossado, cortou
segundo salário/bolsas de seu estafe!

12/4/2017

Não é só falar “devo, não nego, pago quando
der”! Os unespianos precisam saber quando! De preferência, que estas ações concretas sejam urgentes.
Queremos acreditar/confiar em sua gestão, e
não só lhe dar um voto de confiança, como também
estar juntos nas lutas em buscas de financiamento e defesa desta Universidade, o que já estamos fazendo há
muito e devemos continuar.
Essa é a nossa contribuição para a Unesp sustentável que todos almejamos.

DEFESA DAS UNIVERSIDADES!
DEFESA DOS NOSSOS SALÁRIOS!

5 de junho é dia de paralisação e ato em
SP, durante a negociação
De acordo com indicativo do Fórum das Seis, o Sintunesp conclama
os servidores a participarem da assembleia em sua unidade para avaliar
o resultado da negociação e deliberar sobre:
- Paralisação em 5/6, dia da nova negociação com o Cruesp;
- Participação no ato público convocado para a mesma data, em São Paulo,
a partir das 9h (montagem das caravanas).
Informe o agendamento e posterior resultado da assembleia para sintunesp@uol.com.br.

