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 O “Dia de Paralisação e Mobilização”, convocado pelo 
Fórum das Seis para 26 de abril, colocou nossa campanha salarial 
2018 na rua! Nas três universidades, houve paralisação e/ou mo-
bilização na maior parte dos campi. 
 Na base do Sintunesp, tivemos um dia de paralisação nos 
campi de Assis, Bauru, Franca, Jaboticabal e Marília. Em alguns 
outros campi, como São José dos Campos, ocorreram atividades 
diversas de mobilização. Entre os docentes, houve paralisação 
nos campi de Assis e Marília. 
 Os estudantes da Unesp também entraram na luta, com 
paralisação em Bauru e mobilização em Franca. 
 Na USP e na Unicamp, também houve paralisação entre os 
servidores e atividades diversas entre docentes e estudantes.
 O Sintunesp parabeniza todos pela bela demonstração de 
garra e combatividade na defesa dos nossos direitos! Agora, va-
mos adiante! A próxima etapa é uma rodada de assembleias de 

Data-base 2018
26/4 mostrou início forte da mobilização. 

Próxima etapa: discutir proposta de greve 
na rodada de assembleias de 2 a 9/5

2 a 9 de maio, quando devemos discutir os novos passos na mo-
bilização, inclusive a pertinência de uma greve por tempo inde-
terminado. No dia 10 de maio, o Fórum das Seis volta a se reunir 
para avaliar o retorno das assembleias e, caso seja esta a vontade 
da maior parte da categoria, indicar a data da greve.
 Até este momento, o Cruesp ainda não agendou a nego-
ciação entre as partes. O passo positivo resume-se, até agora, ao 
agendamento de uma reunião das comissões técnicas do Cruesp e 
do Fórum das Seis para 3/5.
	 Nossa	 Pauta	Unificada	 de	Reivindicações	 foi	 protoco-
lada junto ao Cruesp no dia 4/4. No item salarial, estamos rei-
vindicando 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 março, esse índice estava em 12,62% na USP e 
na Unicamp; na Unesp, esse índice + 3% (15,99%). Ainda falta 
acrescentar	a	inflação	de	abril/2018	nesta	conta.	
 Como bem mostrou o último Boletim do Fórum, de 
20/4,	a	arrecadação	do	ICMS	está	em	alta	neste	primeiro	quadri-
mestre	de	2018.	Já	os	nossos	salários	continuam	em	queda	livre.	
Chega de arrocho! Chega de desmonte!
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 Na última reunião entre Sintunesp e reitoria, no dia 
11/4/2018,	o	Prof.	Sandro	Roberto	Valentini,	reitor	da	Unesp,	
anunciou a edição de uma nova portaria regulamentando a 
concessão do vale alimentação para os servidores que parti-
cipam de reuniões e encontros convocados pelas entidades 
sindicais da Universidade.
	 Essa	iniciativa	vinha	sendo	cobrada	há	tempos	pelo	
Sintunesp, uma vez que estavam ocorrendo discrepâncias em 
alguns campi,	com	cortes	irregulares	do	VA	durante	participa-
ção em atividades sindicais.
Abaixo,	confira	a	íntegra	da	Portaria	Unesp	121,	de	6/4/2018,	
onde	fica	claro	o	direito	ao	recebimento	do	VA	nestas	situa-
ções. 

Luta prossegue
 O Sintunesp continua cobrando da reitoria o paga-
mento	do	VA	nas	licenças	consideradas	legais.	Embora	tenha	
reconhecido publicamente que essa reivindicação é justa, na 
última reunião com o Sindicato, em 11/4/2018, o reitor disse 
que o assunto “continua em estudos.”

Portaria regulariza VA para atividades sindicais
PORTARIA UNESP Nº 121, DE 06 DE 
ABRIL DE 2018
 Altera a Portaria Unesp nº 209/2017 que regulamen-
ta a aplicação do Programa de Vale Alimentação, instituído 
pela Resolução UNESP nº 52/88, alterada pela Resolução nº 
20/97.
 O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAU-
LISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pelo inciso III do artigo 24 do 
Regimento Geral da UNESP, combinado com o artigo 2º da 
Resolução UNESP nº 52/88, expede a seguinte Portaria:
 Artigo 1º - Fica incluída no artigo 7º da Portaria 
UNESP nº 209, de 08 de junho de 2017, a alínea m:
 m) participação de atividades ou eventos como re-
presentantes do sindicato dos servidores técnico-administrati-
vos e da Associação dos Docentes da Unesp.
 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Proc. 1109/1997 - Vol. VII - RUNESP
Pub. DOE nº 64, de 07/04/2018, p. 345

O Sintunesp parabeniza os trabalhadores da 
Unesp pela passagem do nosso dia: 1º de Maio é uma 
data	célebre,	Dia	do	Trabalhador.

A história desse dia tem raízes no ano de 1886, 
na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, na época 
berço da industrialização no país. No dia 1º de maio 
daquele ano, milhares de trabalhadores saíram às ruas 
para protestar contra a brutal exploração vigente nas 
fábricas.	Eles	pediam	a	redução	da	jornada	de	13	para	
8	horas	diárias,	melhores	condições	de	trabalho	e	
salários	dignos.	Nos	conflitos	que	se	seguiram,	alguns	
manifestantes foram mortos pela polícia.

1º de Maio de 2018: Parabéns aos que lutam sempre
Em	1889,	durante	a	Segunda	Internacional	

Socialista	–	instância	que	reuniu	partidos	operários	
e sindicatos do mundo todo – o 1º de Maio foi 
sacramentado como dia de luta dos trabalhadores.

Em 2018, assim como nos anos anteriores, 
muitos eventos e atividades devem acontecer nas 
cidades	brasileiras.	Em	especial	neste	ano,	de	cenário	
turbulento e horizonte de ameaças aos direitos dos 
trabalhadores – parte destas atividades tem como 
pauta a defesa da democracia e o repúdio à retirada 
de	quaisquer	direitos	dos	trabalhadores.	Informe-se	e	
participe na sua cidade!


