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Sindicato dos Trabalhadores da Unesp

Sintunesp encaminha questões
aos candidatos à Reitoria da Unesp
Queremos uma posição sobre nosso movimento e a situação da Universidade
No dia 30/8, o Sintunesp enviou uma carta aos membros das três chapas
que concorrem à Reitoria da Unesp. O documento pede um retorno
aos questionamentos até 8/9. Abaixo, confira a íntegra da carta, que foi encaminhada
nominalmente a cada candidato/a à Reitor/a ou a Vice:

“

- Chapa ‘Novos Caminhos para a Unesp’: Maria do Rosário Longo Mortatti
e Fernando Marins
- Chapa ‘Unesp Inovadora, Sustentável e Participativa’: Sandro Roberto Valentini
e Sérgio Roberto Nobre
- Chapa ‘Unesp para Todos’: Maria José Soares Mendes Giannini
e Roberval Daiton Vieira

São Paulo, 30 de agosto de 2016
Ilustríssimo/a candidato/a a Reitor/a da UNESP (mandato 2017-2021).
Ilustríssimo candidato a Vice-Reitor da UNESP (mandato 2017-2021).

Entendemos que o País passa por um momento de crise, reflexo do atual cenário político, ético e
social em curso. No bojo desta turbulência, as universidades públicas do Estado de São Paulo também sofrem com tal situação.
Desta forma, nós, servidores técnico-administrativos da UNESP, não podemos comungar com a
ideia de estarmos em greve por melhores condições de trabalho e pela preservação de uma
Universidade de ensino público gratuito e de qualidade e, ao mesmo tempo, sermos os culpados pela crise
que nela se instaura. Não se pode atribuir a servidores técnico-administrativos, docentes e discentes os
problemas inerentes à má gestão e ao descontrole de gastos, diante deste momento atual de crise e de
desmonte da Universidade Pública.
Este quadro promove o entrelaçamento das pautas dos diversos segmentos da UNESP, que desenvolvem suas ações e manifestações almejando melhores condições para a Universidade, no que tange
à sua estrutura física, à valorização de seus recursos humanos, à permanência estudantil, à busca pela
igualdade, ao controle administrativo, dentre outros.
Tais pontos referem-se a uma existência sustentável da Universidade, oferecendo o ensino público
e gratuito próspero e saudável à sociedade. Assim, o interesse geral é que tenhamos uma UNESP perene,
capaz de continuar propiciando ensino, pesquisa e extensão de excelência.
Solicitamos vossa posição a respeito da greve na Universidade e qual deveria ser a melhor
forma para se solucionar este momento de crise entre Servidores e Reitoria. Gostaríamos de receber
vosso retorno até o dia 8/9/2016, pelo e-mail sintunesp@uol.com.br.
Com os nossos melhores cumprimentos
Servidores Técnico-Administrativos da UNESP em greve.
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