
 

 

BOLETIM SINTUNESP – 4/8/2014 
 

  

 

Reitora repete Unicamp, propõe abono 
de 21% e mantém reajuste no vale  

 

Esta semana tem assembleias de base para preparar o ato/passeata 

em 14/8, rumo ao Palácio! 
 

  
 

 Representantes do Sintunesp compareceram à reunião chamada pela reitora da Unesp e 

presidente do Cruesp, Marilza Vieira Cunha Rudge, na manhã desta segunda-feira, 4/8. 

 Logo de início, eles cobraram a realização de negociações em torno ao reajuste da data-

base e ao conjunto da Pauta Unificada. A reitora disse que isso não está em questão, 

sinalizando apenas com a reunião já agendada entre Cruesp e Fórum das Seis para 3/9, mas 

sem dizer se o tema será o reajuste. Na sequência, ela anunciou a proposta de aplicar na Unesp 

o mesmo abono concedido pelo reitor da Unicamp: 21% sobre os salários de julho, 

condicionado ao término da greve, em parcela única. Também reafirmou a proposta de reajuste 

no vale-alimentação da Unesp dos atuais R$ 600,00 para R$ 850,00. 

 Os dirigentes do Sintunesp teceram críticas à postura da reitora e do Cruesp, de 

intransigência e desrespeito com os servidores docentes e técnico-administrativos na condução 

da data-base 2014. E a reunião encerrou-se. 

 

 

Todos às assembleias desta semana: vamos preparar um 

grande ato-passeata para 14/8 
. 

Em sua reunião de 30/7, o Fórum das Seis aprovou a realização de ato/passeata 

unificado em 14/8, com o tema “Defesa da educação pública e de mais recursos para as 

universidades”. Vamos nos encontrar às 12h, na Cidade Universitária (USP), e de lá sair em 

passeata até o Palácio dos Bandeirantes. 

A orientação do Fórum é que a participação no ato/passeata seja discutida e preparada 

nas assembleias de base das categorias, a serem realizadas até 8/8. 

No caso do Sintunesp, é preciso informar número de pessoas e necessidade de 

transporte até o final do dia 8/8, no e-mail sintunesp@uol.com.br. 

 

Nova reunião do Fórum 
 As entidades que compõem o Fórum das Seis voltam a se reunir nesta sexta-feira, 8/8, 

para avaliar os últimos acontecimentos e preparar o ato-passeata do dia 14. 

 

 

Conforme indicativo do Fórum das Seis, A GREVE CONTINUA! 

mailto:sintunesp@uol.com.br

