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Hora de preparar a 
data-base 2016!

Primeira rodada de assembleias, de 10/2 a 8/3, deve discutir 
as reivindicações que teremos neste ano

 Afiar os instrumentos para as lutas de 2016. 
Essa é a orientação do Sintunesp aos servidores 
técnico-administrativos nesse início de ano, quando 
já começamos a pensar e a organizar a data-base. A 
discussão foi feita durante a reunião da Diretoria Co-
legiada do Sindicato, em 3/2, após reunião do Fórum 
das Seis que havia ocorrido no dia anterior. 
 Conforme destaca o Boletim do Fórum das 
Seis, divulgado após a reunião, a data-base deste 
ano acontece em meio a uma escalada de ofensivas 
reitorais, que sinalizam claramente com o desmonte 
da universidade pública: enxugamento de pessoal 
(expulsão de funcionários na USP via Programa de 
Incentivo à Demissão Voluntária - PIDV, não reposi-
ção de vagas abertas por aposentadorias, demissões, 
mortes nas três universidades), descumprimento de 
acordos celebrados (não equiparação entre os fun-
cionários técnico-administrativos), repressão sobre 
os três segmentos, adoção de medidas para mostrar 
“responsabilidade” frente à crise (suspensão das 
carreiras na Unesp), supressão de direitos (corte de 
vagas e fechamento de creches), entre várias outras.
 Por isso, o fortalecimento da nossa organi-
zação, já a partir de agora, é fundamental para que 
tenhamos vitórias neste ano.

Primeira rodada de assembleias
 Em sua reunião de 2/2, o Fórum das Seis 
começou as discussões em torno à data-base 2016. 
A primeira tarefa é dar início à composição da Pauta 
Unificada 2016 e à mobilização das categorias. 
A proposta é que as entidades realizem uma rodada 
inicial de assembleias até 8/3/2016, para discutir e 
apresentar propostas à Pauta. Desta forma, o calen-
dário de mobilização referendado pelo Sintunesp é o 
seguinte:

- 23/2/2016: Reunião do F6 em Botucatu. Entre 
outros pontos, será feito o lançamento de um caderno 
preparado pela Adunesp, que aborda a autarquiza-
ção do HC da Unesp, com ato político simbólico em 
defesa dos hospitais universitários. (Mais detalhes 
serão divulgados em breve)
- De 10/2/2016 a 8/3/2016: Primeira rodada de 
assembleias de base, para apresentação de propostas 
para a Pauta Unificada 2016. 
- 10/3/2016: Reunião do F6, em SP, para tabular e 
organizar as propostas vindas das assembleias.
- De 11 a 18/3/2016: Segunda rodada de assembleias 
de base.
- 22/3/2016: Reunião do F6, em SP, para avaliar o 
retorno das assembleias. Se possível, fechar a Pauta.
- Até 31/3/2016: Protocolo da Pauta junto ao Cruesp.

Subsídios para discussão
 Na reunião do Fórum das Seis, foi consensual 
a pertinência de mantermos, de um modo geral, os 
itens reivindicados em 2015, sendo necessário defi-
nirmos a composição da reivindicação salarial, entre 
outros itens nos quais houve sugestões de alterações.
A proposta é trabalhar com o eixo “Nem desmonte, 
nem arrocho. Isonomia, já!”.
 Em anexo a este boletim, segue a minuta com 
a pré-pauta 2016, para subsidiar as assembleias.

Atenção
Após agendar a assembleia em sua unidade, 

escreva para sintunesp@uol.com.br, 
informando data, horário e local. 

Posteriormente, mande e-mail informando 
os resultados.


