
 

 

BOLETIM SINTUNESP – 17/9/2014 
 
 

Nossa luta dobrou os reitores! É hora de 

consolidar os frutos da greve e organizar as 

ações da categoria 
 

IV Encontro Estadual enalteceu conquistas e estabeleceu as bases para o 

encerramento unitário do movimento: nenhuma punição, rejeição a 

qualquer tipo de assédio moral, reposição do trabalho acumulado 
 

 
  

O IV Encontro Estadual dos Servidores da Unesp, realizado no campus de Botucatu 

nesta terça-feira, 16/9/2014, marcou mais um importante momento na organização da nossa 

categoria.  

Representantes de diversos campi deram seu testemunho sobre a greve, a maior da 

nossa história, e fizeram suas propostas. O encontro contou com a presença de Claudionor 

Brandão, do Sintusp, e Fábio Ocada, da Adunesp, que fizeram um relato sobre o movimento em 

suas categorias e enfatizaram a importância da greve não só pelas conquistas salariais, mas 

também por evidenciar os projetos de desmonte das universidades públicas, especialmente na 

USP neste momento, e por levar à sociedade a necessidade de mais recursos para a educação 

pública. 

 Ao final do encontro, foram aprovadas várias propostas com vistas a fortalecer a 

unidade e a organização dos servidores, entre elas a produção de boletins e jornais para 

aprofundar o debate sobre as questões evidenciadas pela greve (projetos privatistas em curso e 

como enfrentá-los, necessidade de democratização, permanência estudantil etc.) e combater 

qualquer tipo de assédio moral ou punições pós-greve; bem como a realização de novos 

encontros. 

 Para a negociação que o Sintunesp realiza com a reitoria nesta quinta, 18/9, foram 

listados os itens que a entidade deve cobrar: 

- Melhoria na proposta do vale alimentação, com pagamento imediato do acréscimo de R$ 

250,00; 

- Pagamento imediato e integral da referência de 5%, acordada em 2013; 

- Nenhum tipo de punição ou retaliação contra os grevistas; 

- Devolução dos dias cortados em 2013; 

- Estabelecimento da reposição do trabalho e não de dias. 

 

SINTUNESP ORIENTA: ASSEMBLEIAS NA SEXTA, 19/9 



 Tendo em mãos o resultado da negociação com a reitoria desta quinta, 18/9, e da 

reunião Fórum das Seis X Cruesp no mesmo dia, os servidores devem avaliar a situação geral 

em assembleias nas unidades nesta sexta, 19/9. Na sequência, enviar os resultados para 

sintunesp@uol.com.br. O Sintunesp e o Fórum das Seis divulgarão boletins com orientações à 

categoria.   
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