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Todo empenho na data-base 2018! Foco na mobilização!
 Conforme já divulgado nos boletins do Fórum e do Sintunesp, nossa campanha salarial deste ano está em anda-
mento. A Pauta Unificada de Reivindicações 2018 já foi protocolada junto ao Cruesp, com a solicitação de que a primeira 
negociação seja agendada entre os dias 16 e 18 de abril, uma vez que a nossa data-base é 1º de maio. No item salarial, 
estamos reivindicando a volta do poder aquisitivo de maio/2015, ou seja, a reposição da inflação calculada pelo ICV do 
Dieese e não paga desde então. Até fevereiro, esse índice estava em 12,56% na USP e na Unicamp; na Unesp, esse índice 
+ 3%. Ainda falta acrescentar a inflação de março e abril/2018 nesta conta. 
 No dia 19 de abril, as entidades do Fórum das Seis voltam a se reunir para definir os próximos passos da cam-
panha salarial 2018. Caso os reitores não agendem a reunião, entre as propostas de mobilização a serem discutidas está o 
indicativo de realização de um dia de paralisação nas universidades em 26 de abril. Fique atento às informações!

 A pedido do Sintunesp, o reitor Sandro Roberto Va-
lentini recebeu diretores da entidade para tratar de assuntos de 
interesses da categoria dos servidores técnico-administrativos 
da Universidade na quarta-feira, 11/4/2018. A seguir, confira 
o que foi dito em cada item:

Sobre os 3%
 O Sintunesp cobrou novamente o pagamento do rea-
juste de 3% concedido pelo Cruesp em maio/2016 e não hon-
rado pela Unesp. O reitor disse que ainda está buscando junto 
ao governo do estado, da forma como foi solicitado em 2017, 
a liberação de uma verba suplementar. Segundo ele, o pedido 
está sendo reforçado ao atual governador, Márcio França, e 
serviria para “cobrir algumas demandas, inclusive os 3%”.
 Para o Sindicato, a cobrança junto ao governador 
deve ser mais ampla e incisiva, abordando questões como: 
aumento do percentual de repasse da quota-parte do estado às 
Universidades e fim de descontos de itens antes que ele ocorra 
(como Habitação, juros de mora etc.); cumprimento da lei no 
que tange à obrigação do estado de arcar com a insuficiência 
financeira para as despesas com aposentados. 
 Os diretores do Sindicato também solicitaram que o 
reitor receba o Fórum das Seis para debater a questão dos 3%, 
conforme pleiteado em dois ofícios.

Plano de carreira
 Apesar de não concordar com a proposta aprovada 
no CADE (que foi discutida entre novembro de 2015 e maio 
de 2016, durante cinco reuniões, e que deveria ter sido en-
caminhada ao CO para deliberação), para retomada do plano 
de carreira dos servidores técnico-administrativos, o professor 

Reunião com o reitor
Sintunesp cobrou 3%, retomada da 

carreira, VA nas licenças legais e outros
Sandro disse que poderia destravar a questão da promoção por 
escolaridade. 
 Conforme deliberado nos debates feitos com a cate-
goria, o Sindicato defende que a retomada do plano carreira 
ocorra de forma integral e conjunta, ou seja, com a volta das 
promoções por escolaridade e da Avaliação de Desempenho 
Profissional (ADP). No entanto, independente do que entende 
o Sindicato, é fundamental destravar a carreira e, se preciso 
for, trazê-la para o debate novamente. O reitor comprometeu-
-se a chamar a responsabilidade para si, trazendo a proposta 
da carreira para discussão.

Vale Alimentação nas licenças 
consideradas legais e outros

 Na reunião anterior com o Sindicato, o reitor havia 
reconhecido que o pagamento do Vale Alimentação nas licen-
ças consideradas legais é algo justo. Cobrado novamente na 
presente reunião, ele alegou que o assunto continua em estu-
dos. O Sindicato cobrou celeridade.
 Outro compromisso que havia sido assumido pelo rei-
tor na reunião passada foi a regularização do pagamento do VA 
para os servidores que participam em reuniões e encontros con-
vocados pelo Sintunesp. Algumas unidades vinham fazendo es-
tes descontos.  A informação é que nova portaria saiu no Diário 
Oficial do Estado, no dia 07/04, corrigindo esta distorção. 

Processo de Avaliação por parte do DPME 
sobre a Insalubridade

 O reitor disse que vai verificar como anda esta ques-
tão e que logo dará retorno ao Sintunesp.
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