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 Em ofício enviado à reitoria da Unesp nesta segunda-feira, 16/3, a Adunesp e o Sintunesp 
reivindicam que as medidas de contenção da contaminação pelo coronavírus e proteção à vida sejam 
estendidas a toda a comunidade unespiana: servidores docentes, técnico-administrativos, estudantes e 

trabalhadores terceirizados que prestam serviços em nossa Universidade, com a imediata suspensão das 
atividades docentes e administrativas (a exemplo do que já está ocorrendo com as aulas), bem como do 

comparecimento às unidades. As entidades ponderam que as situações de trabalho essencial, inclusive no 
combate à pandemia junto à sociedade, devem ser preservadas. Leia a íntegra do ofício:

CORONAVÍRUS: Sintunesp e Adunesp 
reivindicam à reitoria suspensão das 

atividades administrativas e docentes

Ofício Conjunto ADUNESP / SINTUNESP
São Paulo, 16 de março de 2020.

Ilmo. Senhor
Prof. Dr. Sandro Roberto Valentini,
Magnífico Reitor da Unesp.

 Considerando que:
1) Há em curso uma pandemia do coronavírus reconhecida pela Organização Mundial da Saúde que, segundo 
dados divulgados pelas autoridades brasileiras, já se encontra em fase de propagação autóctone no território bra-
sileiro, com inúmeros casos comprovados no estado de São Paulo;

2) As autoridades de saúde do estado de São Paulo recomendaram a suspensão de todas as atividades coletivas, 
com vistas a mitigar a proliferação da pandemia em território paulista;

3) Já há casos de contaminação na comunidade universitária da Unesp;

4) As pessoas contaminadas correm risco de morte.

 Solicitamos que medidas de contenção da contaminação e proteção à vida sejam estendidas a toda a comu-
nidade unespiana: servidores docentes, técnico-administrativos, estudantes e trabalhadores terceirizados que prestam 
serviços em nossa Universidade, com a imediata suspensão das atividades docentes e administrativas, bem como do 
comparecimento às unidades. As situações de trabalho essencial, inclusive no combate à pandemia junto à sociedade, 
devem ser preservadas.
 Também, diante desta situação de risco à vida de todos, propomos que seja imediatamente elaborado um 
plano de contingência amplo e detalhado para enfrentarmos, da melhor maneira possível, esta grave emergência que 
exige de nós, acolhidas as experiências de outros países e instituições que passaram pela fase da pandemia em que 
estamos adentrando neste momento. 
 Diante dessas considerações, encarecemos que se estabeleçam rapidamente canais institucionais de discus-
são e colaboração para construção de protocolos detalhados para prevenção do avanço da pandemia do coronavírus 
entre nós.
 Enquanto representantes da comunidade de servidores docentes e técnico-administrativos, e no exercício da 
nossa responsabilidade institucional, solicitamos que, ainda hoje,  nos reunamos com Vossa Senhoria para, conjunta-
mente, discutirmos as providências imediatas a serem tomadas para resguardar a saúde da comunidade unespiana e 
possíveis formas de manutenção de atividades absolutamente essenciais para o funcionamento da nossa Universida-
de, preservando a vida de todos.   

Diretoria da Adunesp Central e Diretoria Colegiada do Sintunesp
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São Paulo, 11 de fevereiro de 2019.

Ilmo Sr. 
Prof. Dr. Sandro Roberto Valentini,
Magnífico Reitor da Unesp

 As assembleias de base de servidores docentes e técnico-administrativos da Unesp, rea-
lizadas na sequência da reunião do Conselho Universitário (CO) do dia 22/1/2019, retrataram 
o desapontamento e a indignação dos trabalhadores da Universidade em relação ao não paga-
mento, até este momento, do 13º salário dos estatutários da instituição, direito líquido e certo das 
categorias.
 As deliberações das assembleias reforçam a reivindicação de pagamento integral e imedia-
to deste direito dos servidores estatuários, de modo a minimizar os grandes prejuízos causados 
pelo não recebimento ao final de 2018.
 Neste sentido, encarecemos a Vossa Magnificência que cumpra com a sua obrigação ad-
ministrativa e política de garantir a esses trabalhadores da Unesp o pagamento integral do seu 13º 
salário em data brevíssima e nos mantenha informado das providências para que isto ocorra.

 Sem mais para o momento apresentamos protestos de estima e consideração.
 
 Atenciosamente,
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