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Sindicato dos Trabalhadores da Unesp

Sem organização, não tem luta! Sem luta, não tem conquista!

Fórum das Seis organiza ato conjunto e
solidário em defesa do “13º para todos”!
Vai ser em 13/12, dia do CO da Unesp
Sintunesp convoca rodada de assembleias para debater
mobilização e participação

A conjuntura atual sinaliza grandes desafios pela

frente. As universidades públicas foram escolhidas como
“inimigas” prioritárias dos vencedores das eleições deste
ano, seja em nível federal, seja estadual. Os eleitos não
escondem a intenção de reduzir recursos, ampliar a privatização e, inclusive, acabar com a gratuidade.
Nas universidades estaduais paulistas, o cenário
é difícil. Na Unesp, temos sofrido ataques aos nossos
salários, carreiras, benefícios e condições de trabalho.
Mantêm-se as incertezas em relação ao pagamento do 13º
salário aos servidores estatutários. A Reitoria da Universidade informa apenas que está aguardando manifestação
do governador Márcio França sobre uma possível suplementação de recursos com este fim.
Devemos e precisamos reagir! Ou teremos que
aceitar a velha fórmula usada pelos governos e pelas reitorias, de equacionar as contas às custas do arrocho salarial
e do confisco de direitos.

A postura dos trabalhadores é muito importante.
O Sintunesp sente que parte das pessoas está aceitando
os desmontes que estão acontecendo. Muitos porque já
têm o tempo para aposentadoria e acham que já está tudo
garantido. Ledo engano! As declarações do governo eleito apontam para uma reforma da Previdência ainda mais
drástica do que a pretendida pelo governo Temer. Por outro lado, sabemos que, se a Universidade vai mal, todos
vamos mal, pois estamos no mesmo barco. Um exemplo
disso é o que aconteceu no ano passado, quando o 13º salário deixou de ser pago no prazo para todos os estatutários, tanto os da ativa quanto os aposentados. Outras pessoas se acomodam porque acham que não adianta lutar,
pois “nada vai mudar”.
A história dos trabalhadores – e da categoria de
servidores técnico-administrativos da Unesp também! –
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mostra que as nossas conquistas (salariais, carreiras e benefícios) vieram depois de muita luta. Nada veio de mão
beijada! Se ainda temos universidade pública e estamos
aqui para defendê-la é porque houve muita luta nestes
anos todos!
Não é hora de esmorecer. É hora de lutar! Vamos
participar dos debates e assembleias em nossas unidades.
Vamos engrossar as mobilizações e participar dos atos e
atividades que forem convocados.

13º salário para todos!

Os resultados da arrecadação do ICMS em 2018
mostram crescimento: O período janeiro/setembro de
2018 cresceu 7,40% em relação a janeiro/setembro de
2017. A grande questão é saber quais serão as prioridades
da Reitoria da Unesp para esse excedente na arrecadação!
Se os companheiros e companheiras das outras
entidades (Adusp, Adunicamp, STU, Sintusp, Sinteps e
DCEs) estão solidários e querem participar desta importante mobilização, nós, servidores da Unesp, temos que
estar muito mais indignados!
Vamos transformar nosso descontentamento em
mobilização no dia 13/12!

Preocupadas e solidárias com a situação dos servidores docentes e técnico-administrativos da Unesp, as
entidades do Fórum das Seis entenderam a importância
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dade a estas reivindicações, foram realizados alguns atos regionais, nas cidades de Araraquara, Marília
e Campinas. O próximo passo será uma
audiência pública na Alesp em breve,
ainda sem dia definido, mas provavelmente na primeira semana de dezembro.
Desta forma, o Sintunesp orienta as assembleias a também discutirem a organização deste ato e aprovarem a participação nele.
Fique atento à divulgação e prepare-se para participar!

