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 Após debate e informes das unidades, 
com a adesão à greve aprovada em 10 campi e 
em discussão em vários outros, a Assembleia 
Geral Extraordinária do Sintunesp, realizada 
em São Paulo, na sexta-feira, 25/5/2018, de-
liberou por unanimidade formalizar a posi-
ção dos servidores técnico-administrativos da 
Unesp: Greve a partir de 28/5/2018. Na se-
quência, a Reitoria da Unesp foi formalmente 
comunicada da decisão, em cumprimento aos requisitos legais de deflagração de greves.
 Os presentes à Assembleia Geral repudiaram com veemência o comunicado do reitor Sandro 
Roberto Valentini, enviado às direções de unidades, orientando o corte de ponto dos grevistas, que foi 
considerado mais uma tentativa de intimidação ao movimento dos servidores docentes e técnico-admi-
nistrativos que lutam em defesa da nossa Universidade. Esse comunicado, infelizmente, se insere na 
lógica do tratamento que essa Reitoria tem dado à comunidade e à nossa Universidade. A truculência de 
reitoria em nada contribui para superarmos os grandes problemas da nossa Universidade.

A FORÇA DA NOSSA LUTA É A RESPOSTA QUE DEVEMOS DAR!
NÃO À REPRESSÃO! NÃO À INTIMIDAÇÃO!
REAJUSTE DIGNO, JÁ!
CONTRATAÇÕES E RESPEITO ÀS CARREIRAS!
NÃO AO DESMONTE DA UNIVERSIDADE!

Greve nas três universidades
 Os servidores técnico-administrativos da Unicamp estão em greve desde 22/5. Os docentes da 
Unicamp aprovaram paralisação em 29 e 30/5. Ambas as categorias farão ato durante reunião do Conse-
lho Universitário, em 29/5, às 9h, para evitar que se discuta ali o reajuste salarial.
 Docentes da USP aprovaram início da greve em 29/5, enquanto os técnico-administrativos da mesma 
Universidade farão paralisação neste dia, ambos unificados em ato em frente ao Conselho Universitário, 
às 13h, assim como ocorrerá na Unicamp.
 Os docentes da Unesp, reunidos em assembleia geral nesta sexta-feira, 25/5, aprovaram deflagrar 
a greve a partir de 30/5.

Assembleia Geral do Sintunesp reafirma: 

GREVE DOS SERVIDORES 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA 

UNESP A PARTIR DE 28/5
Não aceitamos intimidações e repressão! Vamos à luta contra o 

arrocho salarial e o desmonte da Universidade! 


