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 Esta é uma semana importante na mobiliza-
ção em defesa das reivindicações da data-base 2015 
nas universidades estaduais paulistas. Em sua reunião 
de 8/5, o Fórum das Seis avaliou o retorno das assem-
bleias de base das entidades e reafirmou a realização 
do ato estadual unificado na quinta-feira, 14/5, data da 
negociação salarial com os reitores. A orientação às 
entidades é que organizem a participação de suas ca-
ravanas, que devem se encontrar às 14h, no Vão Livre 
do MASP, de onde sairemos em passeata até a sede do 
Cruesp (Rua Itapeva, esquina com Rua Rocha), para 
acompanhar a reunião a partir das 16h.
 É hora de centrar o foco na pressão sobre os 
reitores, para que negociem efetivamente as reivin-
dicações da Pauta Unificada 2015. No item “Salá-
rios”, reivindicamos a inflação medida pelo Dieese de 
maio/2014 a abril/2015 + 3% a título de recuperação 
parcial de perdas. Num momento de aceleração da in-
flação, é inaceitável qualquer tentativa de descarregar 
o ônus da crise sobre a comunidade universitária. Não 
vamos aceitar arrocho! 
 A data-base também é momento privilegiado 
para dizermos NÃO ao desmonte das universidades, 
que se expressa em medidas como o enxugamento de 
pessoal (diminuição de funcionários na USP via Pro-
grama de Incentivo à Demissão Voluntária – PIDV; não 

Não ao arrocho. Nenhum ataque à autonomia universitária

Todos ao ato público em 14/5, 
data da negociação salarial

reposição de vagas abertas por aposentadorias, demis-
sões, mortes nas três universidades e no Centro Paula 
Souza), o descumprimento de acordos celebrados (não 
equiparação entre os funcionários técnico-administra-
tivos), a repressão sobre os três segmentos (punições 
e expulsão de estudantes), a adoção de medidas para 
mostrar “responsabilidade” frente à crise (suspensão 
das carreiras na Unesp), entre várias outras.

E lá vem Alckmin com um novo 
ataque à autonomia

 O Diário Oficial do Estado de 1º/5/2015 trouxe 
a publicação do Projeto de Lei (PL) 587, de 30/4/15, 
com a proposta do governo Alckmin para a Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) de 2016.
 No artigo 4º, que determina os recursos para as 
universidades estaduais paulistas, vemos a tentativa de 
um novo ataque à autonomia destas instituições. Veja 
o que diz o artigo (negrito nosso):

Artigo 4º – Os valores dos orçamentos das Universida-
des Estaduais serão fixados na proposta orçamentária 
do Estado para 2016, devendo as liberações mensais 
de recursos do Tesouro respeitar, no máximo, o per-
centual global de 9,57% da arrecadação do ICMS-
Quota Parte do Estado (QPE), no mês de referência.

14/7/2015

 A segunda etapa no calendário de montagem do nosso 
“Chapão Sintunesp/Associações”, para concorrer aos Órgãos 
Colegiados Centrais da Unesp (CO, CADE, CEPE, CCEU, 
CCG, CCPe e CCPG), foi o fechamento do Termo de Compro-
misso entre as três partes envolvidas (Sindicato, Associações e 
candidatos pelo “Chapão”). 
 A partir dos indicativos feitos nas assembleias locais, 
Sintunesp e Associações reuniram-se no dia 14 de julho para 
concluir o documento. No Termo, constam os compromissos 
que cada uma das partes assume no processo. Confira em ane-
xo a este boletim. Ao final do documento, há um espaço para a 
Associação firmar o seu compromisso.
 A próxima etapa é a inscrição dos servidores inte-
ressados para concorrer nas eleições prévias, o que pode ser 
feito de 16 a 22 de julho. Para isso, é preciso preencher a ficha 
de inscrição/compromisso, que também segue anexa a este 
boletim. O candidato devem entregar a ficha à Associação local. 

DATAS PROVIDÊNCIAS 
14/7 Reunião entre Sindicato e Associações para fechar o Termo de Compromisso, a 

partir das sugestões oriundas das assembleias. Na sequência, envio do Termo final 
para divulgação.   

16 a 22/7 Inscrições dos candidatos e assinatura do Termo de Compromisso pelas partes 
(Sintunesp, Associação e candidato)..   

27 e 28/7 Eleições prévias. 
29/7 Encaminhamento do resultado das eleições prévias realizadas nas unidades. 

Enviar por e-mail (sintunesp@uol.com.br) e por malote (para a sede do Sintunesp, 
em SP): ata da eleição, lista de presença e resultado da votação. 

7/8 Discussão e montagem do “Chapão das Entidades” 2015, a partir do resultado das 
eleições prévias. Estes serão os candidatos que Sintunesp e Associações apoiarão 
nas eleições oficiais, a serem convocadas pela Reitoria. 

 
 
 

A Associação, por sua vez, já deverá ter assinado o Termo de 
Compromisso.
 As eleições prévias acontecem nos dias 27 e 28 de julho. 
A partir do resultado das prévias, as entidades vão compor o 
“Chapão”, que concorrerá nas eleições oficiais, convocadas pela 
Universidade. O objetivo de todo esse processo é elegermos uma 
bancada forte e combativa para os Órgãos Colegiados Centrais 
da Unesp, comprometida com a defesa dos direitos da categoria 
e os interesses da universidade pública, gratuita e socialmente 
referenciada na maioria da população!
 Participe!

Atenção às próximas datas no calendário 2015
DATAS PROVIDÊNCIAS 
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Órgãos Colegiados Centrais 2015

Inscrição de candidatos às prévias 
vai até 22/7. Eleitos vão compor o 

“Chapão das Entidades” 

Atenção: O Termo de Compromisso e a 
ficha de inscrição/compromisso do candidato 

podem ser baixadas no item “Chapão” (última barra 
azul no alto do site, na horizontal)


