
 

 

BOLETIM SINTUNESP – 17/7/2014 
 
 

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

 

III Encontro dos Servidores Técnico-Administrativos 
da Unesp fortalece a continuidade da greve e define 

atividades de mobilização 
 

 
 

Nossa greve teve um momento importante nesta terça-feira, 15 de julho de 2014, com a 

realização do III Encontro dos Servidores Técnico-Administrativos da Unesp, no campus de Rio 

Claro. Compareceram representantes de 13 campi, bem como os membros da Diretoria Colegiada do 

Sintunesp. O encontro foi bastante produtivo e serviu para integrar a categoria e, por meio do debate 

conjunto, apontar propostas de ampliação da mobilização e das formas de luta. A indignação contra o 

arrocho salarial e a intransigência dos reitores deu o tom na atividade.  

No período da manhã, após a abertura, um representante de cada campus fez uma síntese da 

mobilização de sua unidade. Graças ao empenho dos servidores do RU do campus anfitrião, o almoço 

foi servido no local, o que contribuiu para a agilidade nos trabalhos. 

No período da tarde, a mesa foi composta com servidores participantes do encontro, indicados 

pela plenária. Em seguida, foram apresentadas propostas relacionadas ao tema: “Rumos da 

mobilização em 2014”, e “Nossa postura frente aos desmandos e autoritarismo das últimas gestões 

na nossa Universidade, e o que queremos dela”. 

 A seguir, confira as discussões e deliberações aprovadas no III Encontro: 

 

Indicativos de mobilização e organização 
 

1) Realização de um “Trancaço” Estadual no dia 31/07/2014, em virtude da reunião extraordinária do 

Conselho Universitário. O indicativo está condicionado à realidade local de cada unidade. 
 

2) Realização de atos simultâneos em vias públicas, em cada cidade que tenha um campus da Unesp, 

com o objetivo de dar visibilidade à greve e esclarecer a real situação da universidade.  
 

3)  Constituir uma Comissão Estadual de Mobilização dos servidores, em conjunto com o Sintunesp. 

Os representantes poderão se comunicar de maneira digital, utilizando ferramentas como o Skype 



(videoconferências). As unidades devem discutir e definir seus nomes até 22/07. Contato pelo endereço: 

brunacarvalho82@yahoo.com.br / (14) 981654517. 

 As bandeiras de discussão a serem organizadas pela Comissão:  

- Pelo financiamento da educação, orçamento e política salarial;  

- Contra a criminalização dos movimentos;  

- Que as entidades representativas promovam os debates de formação;  

- Pela democratização da Universidade;  

A plenária considerou que estas propostas são cabíveis não só dentro do movimento grevista, mas 

de forma permanente. 
 

4) Melhor articulação das vias representativas junto aos órgãos colegiados locais, através de ações de 

pressão que sejam levadas aos colegiados centrais pelo representante do colegiado local (presidente da 

Congregação e representantes da Unidade). 
 

5) Trabalhar na perspectiva de realizar, o mais breve possível, um encontro dos três segmentos da 

Unesp. Na sequência, preparar o IV Encontro dos Servidores Técnico-Administrativos da Unesp. Num 

terceiro momento, propor ao Fórum das Seis que realize um encontro dos três segmentos, das três 

universidades.  
 

6) Realizar ações que viabilizem a adesão à greve nas unidades experimentais, considerando as suas 

dificuldades. 
 

7) Realização de enterro fúnebre do Cruesp em via pública, no próximo ato conjunto em São Paulo.  
 

8) Amparo contra a pressão recebida pelos membros dos CCI’s. 
 

9) Redação de moção de apoio aos metroviários e sua imediata readmissão. 
 

10) Discutir e promover atividades para trazer novas filiações ao Sindicato. 
 

11) Preparar boletim para rebater os documentos da Reitoria. 
 

12) Palavra de ordem de “Fora, Marilza!”, a exemplo do que já tirado em algumas unidades. Os 

presentes ao III Encontro consideram que esta bandeira expressa o desejo de que se cumpra o 

Regimento da Unesp quanto aos prazos limites e tempo de mandato para os cargos de reitor e vice ou 

em exercício provisório. 
 

13) Que o Sindicato tente responder aos fatos, e à altura, o mais rápido possível, procurando superar os 

obstáculos práticos e dificuldades nesse sentido. Essa recomendação também se estende às informações 

vindas das reuniões do Fórum das Seis. 

 
Bandeiras e reivindicações 

 

1) Considerando a alegada crise financeira, que a comunidade participe na decisão da priorização nas 

contenções de custos (suspensão do vestibular dos cursos novos; custeio dos diretores e assessores; 

gastos com a realização dos Fóruns de Diretores e de Vice-Diretores; repasses ao Fundunesp para 

contratações de servidores; realização de congressos; revisão dos afastamentos das atividades didáticas 

dos docentes que exercem cargos de gestão, evitando a contratação desnecessária de substitutos, entre 

outros). 

A plenária considera que as informações fornecidas pela Reitoria não são conclusivas em referência 

à verdadeira situação financeira da Universidade, o que leva a sérias dúvidas sobre o tamanho da crise 

apresentada. Os presentes ao III Encontro entendem que a suspensão de contratações não é a única 

medida a ser realizada para diminuição de custos, e que é importante priorizar a realização do 

orçamento aprovado. 

 

2) Fomentar discussões e negociar com a reitoria da Unesp questões como: paridade, terceirização, 

isonomia salarial, contratações por fundações, plano de carreira, entre outros. 

 

3) Não ao corte de ponto. 

 
 

mailto:brunacarvalho82@yahoo.com.br


Sobre o pagamento da referência em agosto/2014 
 

1) Os presentes ao III Encontro consideram um grande oportunismo, por parte da Reitoria, questionar o 

pagamento da segunda etapa da equiparação salarial aprovada pelo CO (uma referência em agosto). 

Caso a reitoria insista em desonrar o que foi aprovado pelo CO anteriormente e reabra a discussão, que 

os seus membros tenham tempo para reflexão das causas e efeitos da proposta, em termos práticos. Não 

podemos admitir o constrangimento dos representantes e membros de um órgão deliberativo em rever a 

“toque de caixa” as suas deliberações e, principalmente, condicionar a revisão à falhas de 

gerenciamento ou competência administrativa. 
 

2) Realização de um abaixo assinado contra o cancelamento do pagamento da referência relativa à 

segunda etapa da equiparação salarial aprovada pelo CO, destinado aos membros dos colegiados, 

podendo ser encaminhado pelas congregações via representação. 
 

3) Exigir que seja recomposta a comissão que trata da carreira do segmento técnico-administrativo, que 

ela não conte com participação docente e que seja paritária (reitoria e representantes dos servidores 

técnico-administrativos). Os presentes ao III Encontro entendem que essa proposta contempla a mesma 

competência dada à Comissão de Avaliação da Carreira Docente, que delega a sua composição apenas a 

membros servidores docentes. Nas duas comissões, é necessária a presença de assessoria administrativa 

peculiar. 
 

4) Que se impetre mandado de segurança quanto à ilegalidade e abuso de poder pela não concessão do 

pagamento da referência relativa à segunda etapa da equiparação salarial aprovada pelo CO, caso haja o 

cancelamento desse pagamento. 

 

Outros 
 Criação de comissão paritária para averiguação das contas da universidade. Se preciso, buscar 

meios nos órgãos competentes, que possam solicitar uma possível auditoria nas três universidades. Os 

presentes ao III Encontro consideram que, dentro da filosofia de uma política participativa, que haja por 

dever uma total transparência na elaboração da proposta orçamentária, com a instituição de uma 

comissão permanente de acompanhamento do orçamento padrão mínimo, bem como as suas variações e 

ajustes em tempo para análise e discussão antes da deliberação. 

 Sobre a proposta de buscar a abertura das negociações salariais com o Cruesp por vias judiciais, 

os presentes ao III Encontro a rejeitaram, considerando que ainda não se esgotaram as possibilidades de 

negociações políticas, e que esse seria o melhor caminho até o momento. 

 

 

Para ver mais fotos do III Encontro, entre no link abaixo: 

https://plus.google.com/photos/107896192704079284903/albums/6036664349249912417 

 

 

Para ver alguns vídeos sobre o evento, entre em: 

https://www.youtube.com/watch?v=GCyv9ch4zCk&feature=autoshare 

https://www.youtube.com/watch?v=N82znorfozg&feature=autoshare 
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