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NÃO À DISCRIMINAÇÃO!

NÃO SOMOS CIDADÃOS DE

SEGUNDA CLASSE!

PARIDADE, JÁ!

Informes do Jurídico

Servidor é mantido em seu cargo até
decisão final em processo judicial

"Nossas lutas, nossos
direitos: Sintunesp somos nós!"
IX Congresso dos Trabalhadores da Unesp acontece de 15 a 18 de novembro.

De 13 a 21 de outubro, assembleias vão eleger os delegados

    O congresso é a instância mais importante de debates e
deliberações da categoria. É nele que discutimos questões
gerais (conjuntura, movimento sindical etc) e específicas
(lutas dos servidores, reivindicações, balanço de atividades
etc). Cabe ao congresso apontar os rumos que deverá seguir
o Sindicato no período seguinte. Participe do processo. Va-
mos fortalecer a nossa entidade e as lutas da categoria!
     Na página 2, acompanhe a íntegra do edital e o quadro
com o total de filiados de cada unidade, que define o número
de delegados a serem eleitos.

A Comissão Organizadora do IX Congresso do
Sindicato dos Trabalhadores da Unesp – Sintunesp definiu
o eixo geral da atividade - "“Nossas lutas, nossos direi-
tos: Sintunesp somos nós”- e divulgou o edital de con-
vocação, contendo todos os detalhes. As unidades devem

realizar assembleias no período de 13 a 21 de outubro,
para eleger os delegados. A proporção é de um delegado a

cada 50 filiados, ficando garantido o mínimo de um por
unidade. Nas experimentais, deverão ser indicados ou

eleitos observadores.

Negociação da Pauta Específica traz
poucos avanços

Sintunesp cobra agilidade e informa que muitos servidores,
insatisfeitos com o resultado da equiparação, ameaçam cruzar os

braços se não houver uma correção rápida - Pág. 3

Órgãos Colegiados Centrais

“Chapão das Entidades”
já está montado

Pág. 4

Página 4
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Número de delegados a que cada Unidade tem direito
Unidade Nº filiados Nº delegados Diretoria Comissão

Colegiada Organizadora  

Araçatuba - FO 178 3 1  
Araraquara - FCF 51 1   
Araraquara - FCL 34 1   
Araraquara - FO 28 1 1  
Araraquara - IQ 21 1   
Assis 75 1 1  
Bauru - AG 168 3   
Bauru - FAAC 30 1   
Bauru - FC 39 1 1  
Bauru - FE 34 1   
Botucatu - AG 42 1   
Botucatu -FCA 68 1   
Botucatu -FM 327 6   
Botucatu -FMVZ 24 1   
Botucatu -IB 55 1  1
Franca 18 1   
Dracena 2 1   
Guaratinguetá 49 1   
Ilha Solteira 137 2  1
Itapeva 2 1   
Jaboticabal 96 1 1  
Marília 128 2 3 1
Ourinhos 2 1   
Pres. Prudente 77 1   
Reitoria 57 1   
Registro 0 0   
Rio Claro - IB 73 1 2  
Rio Claro - IGCE 33 1   
Rosana 5 1   
S. José do Rio Preto 104 2  2
S. José dos Campos 40 1   
São Paulo - IA 30 1   
São Vicente 4 1   
Sorocaba 8 1 1  
Tupã 0 0   
TOTAL 2.039 45 11 5

Observação:  Das Unidades Experimentais, irão observadores (eleitos/indicados)

O Coordenador Político do
Sindicato dos Trabalhadores da Unesp
– Sintunesp, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, pelo presente Edi-
tal, faz saber que, no período de 15 a 18
de novembro de 2011 , será realizado
o IX Congresso do Sindicato dos Tra-
balhadores da Unesp – Sintunesp , na
cidade de Águas de São Pedro/SP.

As assembleias locais para a
escolha de delegados devem ser reali-
zadas no período de 13 a 21/10/2011,
em local e horários a serem determi-
nados e amplamente divulgados pelos
representantes ou colaboradores (nas
unidades onde não há Diretor de Base),
do Sintunesp.

São critérios para a escolha
dos delegados do IX Congresso do
Sintunesp:

I. Ser indicado em assembleia local
por votação ou aclamação. O candi-
dato a delegado deverá concorrer úni-
ca e exclusivamente na unidade onde
está lotado;

II. Ser filiado há, pelo menos, três me-
ses até a data do IX Congresso do Sin-
tunesp (setembro/2011), e estar quite
com as obrigações estatutárias;

III. Cada unidade deverá indicar um de-
legado a cada 50 filiados, ficando ga-
rantido o mínimo de um delegado por
unidade, mesmo que o patamar de 50
filiados não seja atingido;

IV. As Unidades Experimentais deverão
eleger/indicar um representante, que
participará do IX Congresso como ob-
servador, com direito a voz, não poden-
do participar das votações;

V. Não há a necessidade de concorre-
rem na base os membros da Diretoria
Colegiada (titulares e suplentes) e da
Comissão Organizadora do IX Congres-
so do Sintunesp, por serem considera-
dos delegados natos;

VI. Cada delegado deverá inscrever-se
através de ficha de inscrição e enviá-la,
via fax (xxx11 – 3106.5982) ou via e-
mail (sintunesp@reitoria.unesp.br), até
o dia 24 de outubro de 2011;

VII. O Diretor de Base ou colaborador
(nas unidades onde não há Diretor de

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO IX CONGRESSO DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES DA UNESP – SINTUNESP

Base) de cada uni-
dade deverá enviar
ata da assembleia
local que indicou
o(s) delegado(s) e
lista  de presença,
via fax (xxx11)
3106.5982 ou via e-
mail (sintunesp@reitoria.unesp.br), e a
original para a sede em São Paulo, até
o dia 24 de outubro de 2011.

O processo de estruturação
do IX Congresso do Sintunesp deve
obedecer ao seguinte calendário:

13 a 21/10/11 = Assembleias nas uni-
dades para a escolha dos delegados,
com o envio das fichas de inscrições
até o dia 24/10/11. As fichas deverão
ser encaminhadas via fax (xxx11 –
3106.5982) ou via e-mail
(sintunesp@reitoria.unesp.br) e  as
originais via malote para a sede São
Paulo/SP (Sintunesp – Praça da Sé,
108 – 2º andar  - A/C Noemi).

Os delegados eleitos e os
observadores eleitos/indicados deve-
rão promover discussões nas unida-
des, com a finalidade de levar o posi-
cionamento dos servidores referente
aos temas do Congresso.

A programação e a dinâ-
micas do IX Congresso do Sintu-
nesp serão as seguintes:

15/11 – Terça-feira
- 16h às 18h: Credenciamento e en-
trega dos materiais aos delegados,
observadores e convidados.
- 18h: Abertura do IX Congresso do
Sintunesp.
- 19h: Apreciação do Regimento.
- 20h às 23h: Coquetel de boas vindas.

16/11 – Quart a-feira
- 8h30 às 9h30: Palavra do Coorde-
nador Político do Sintunesp – Balan-
ço das atividades da entidade desde
o VIII Congresso, realizado em 2008.
- 10h às 12h: Discussão sobre Apo-
sentadoria – Colaboração da Asses-
soria Jurídica do Sintunesp.
- 12h às 13h: Almoço.

- 14h às 16h:
Assédio moral –
Colaboração de
Regina Leal
(servidora da
USP / Ribeirão
Preto, integran-
te da Rede Na-

cional de Combate ao Assédio Moral e
do Núcleo de Pesquisa em Assédio
Moral) e do advogado Alceu Carreira.
- 16h30 às 18h: Alterações Estatutárias.
- 18h30 às 20h: Grupos de Trabalho,
sobre os temas: Aposentadoria e As-
sédio Moral.
- 20h30 às 22h: Jantar.

17/11 – Quint a-feira
- 8h30 às 9h30: Centrais Sindicais.
- 10h às 12h: Democratização da Es-

trutura de Poder na Universidade.
- 12h às 13h30: Almoço.
- 14h às 16h: Equiparação – Colabora-
ção de Paulo César Brito (CRH – Reito-
ria Unesp).
- 16h às 17h30: Grupos de Trabalho,
sobre os temas: Democratização da
Estrutura de Poder na Universidade e
Equiparação.
- 18h às 20h: Plenária.
- 21h: Jantar dançante.

18/11 – Sexta-feira
- 10h: Encerramento do IX Congresso
do Sintunesp.
- 12h30 às 14h: Almoço e ‘check out’
até às 16h.

São Paulo, 28 de setembro de 2011.
ALBERTO DE SOUZA
Coordenador Político
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Salários & benefícios

Mais um golpe à isonomia?
O reitor da Unesp informou que as

reitorias da USP e da Unicamp estão estu-
dando um reajuste extra no salário base dos
docentes MS3 e MS6. Segundo ele, USP e
Unicamp estariam fazendo este estudo sem
o aval da Unesp, pois esta não teria folga
no orçamento para fazer o mesmo. “Esse
tipo de atitude pode colocar fim ao Cruesp”,
disse Durigan.

Não resta dúvida de que a informa-
ção é preocupante. Nossa reivindicação é
que tanto docentes quanto servidores rece-
bam um novo reajuste no segundo semestre,
por conta das previsões de alta para o fe-
chamento da arrecadação do ICMS em 2011.
Optar por discriminar uma parte da comuni-
dade acadêmica, mais uma vez, da forma
como aconteceu em 2010, será intolerável e
trará mais indignação aos servidores.

O Fórum das Seis está avaliando
estas informações e deve divulgar detalhes
em breve.

No dia 15/9, a diretoria
do Sintunesp reuniu-se com o
reitor em exercício, professor
Julio Cezar Durigan, para nego-
ciar os pontos restantes da Pau-
ta Específica dos servidores da
Unesp. A seguir, acompanhe
item a item o que foi discutido:

Equiparação
Segundo o reitor da

Unesp, já está sendo feito um
levantamento para acertar as
”possíveis” distorções existentes
e os resultados serão conhecidos a
partir de março do próximo ano. Du-
rigan disse reconhecer que “os servi-
dores mais antigos tiveram prejuízos”,
mas que isso será “revisto” em 2012.
Os representantes do Sintunesp co-
braram agilidade, pois muitos servido-
res estão insatisfeitos com o resultado
da equiparação e alguns setores ame-
açam cruzar os braços se não houver
uma correção rápida.

Plano de saúde
O reitor informou que a

Agência Nacional de Saúde (ANS)
autorizou um reajuste de 10% no va-
lor dos planos de saúde, mas que a
Unesp irá repassar somente 7,69%
aos usuários. O restante será banca-
do pela Universidade, com um impac-
to no orçamento previsto entre R$ 1,5
e R$ 2 milhões.

Insalubridade
O reitor disse que está sendo

solicitado ao governo que a Unesp
passe a ser responsável pelas avalia-
ções para liberar ou não o pagamento
da insalubridade. Caso o governo au-
torize esta mudança, a Unesp já está
estudando uma política para assumir
este controle. Ainda de acordo com o
professor Durigan, não haveria per-
das para quem já recebe insalubrida-
de, pois esses servidores teriam seu
valor incorporado ao salário.

Licença Prêmio
Segundo o reitor, não há

como converter 1/3 da licença prêmio
em pecúnia, pois a Unesp não teria
recursos para isso.

Negociação da pauta específica traz poucos avanços

Jornada de trabalho
Sobre a aplicação da lei que

reduz a jornada de trabalho dos Fisio-
terapeutas e Terapeutas Ocupacionais
para seis horas, o professor Durigan
disse que vai verificar. Caso confirme
a existência da lei, irá aplicá-la.

Vale Alimentação
Questionado pelos diretores

do Sintunesp sobre a possibilidade de
um reajuste no valor facial do Vale
Alimentação, inicialmente o reitor
disse ser “inviável” no momento. O
Sindicato insistiu neste ponto, argu-
mentando que a Universidade tem
condições para isso e que muitos ser-
vidores acabaram sendo prejudicados
em relação ao Vale Alimentação após
a aplicação da equiparação, pois tive-
ram o benefício reduzido. Diante dis-

so, o reitor disse que é possível
discutir um reajuste caso haja
“espaço no orçamento da Uni-
versidade” e que isso deve ser
proposto para a Comissão de
Orçamento avaliar.

Teto dos Vales
Transporte e Alimentação
Apesar de defender

que não haja teto nos
benefícios, o Sintu-
nesp também cobrou

que ambos os vales tenham
tetos iguais, como ocorria
antes. O reitor comprome-
teu-se a fazer um estudo
sobre essa possibilidade,
dando retorno em breve.

Telefonistas
Outra solicitação

feita ao reitor foi a volta da
possibilidade de as telefo-
nistas optarem por exercer
a função de Auxiliar Admi-
nistrativo I. Esta oportuni-
dade havia sido garantida
anteriormente por meio da
Resolução 70. O professor
Durigan ficou de nos dar
retorno em breve.

Outros auxílios
O reitor anunciou

os seguintes reajustes:

- Auxílio Criança CCI: Passará de R$
1,00 para R$ 1,50 por dia.

- Auxílio Creche: Passará de R$
300,00 para R$ 400,00.

- Auxílio Criança Especial: Passará
de R$ 300,00 para R$ 400,00

Informes do CADE
O CADE reuniu-se no dia 14/9. Uma das in-

formações divulgadas na reunião é que, até o mês de
outubro, o enquadramento referente à equiparação es-
tará concluído.

A proposta orçamentária para 2012 começará
a ser elaborada em outubro.

O atual comprometimento com folha de paga-
mento é de 84,6%, ainda sem os impactos da equipara-
ção. Segundo a reitoria, com estes impactos, o com-
prometimento irá a 87%.

Em relação ao fechamento da arrecadação do
ICMS de 2011, a previsão da Unesp é que fique em
torno de R$ 71,4 bilhões (Obs:O Fórum das Seis ques-
tiona esta previsão e projeta R$ 74 bilhões).

Foram indicados os nomes para constituir a
Comissão para estudar as Estruturas Administrativas

Gerais (AGs - Bauru e Botucatu). São eles:
Repres. docentes: Prof. Henrique (Bauru), Prof. João
Diniz (Ilha Solteira).
Repres. Técnico-Administrativos: Wagner Alexan-
dre (FOA-Ar) e José Figueiredo (FE-Bauru).

Na Comissão que, juntamente com a CEAFA,
elabora a revisão dos parâmetros dos subquadros das
Unidades Universitárias, Unidades Complementares e
Unidades Experimentais da Unesp, foi indicado o pro-
fessor Cláudio Gomide.

Por unanimidade, foi aprovada a transferência
da servidora Larissa Barbosa Zochio, Assistente de
Suporte Acadêmico II, nível 27, lotada na Seção Técni-
ca de Laboratório e Análises Clínicas da Faculdade de
Medicina de Botucatu, para a Faculdade de Filosofia e
Ciências de Marília.

Ato pela equiparação, em 30/6/2011
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A comissão formada
pelo Sintunesp e Associações
locais voltou a se reunir no dia
15/9, para fechar a montagem
do “Chapão das Entidades”. Os
nomes indicados foram submeti-
dos à eleição prévia nas unida-
des, realizada no dia 8/9.

Abaixo, confira os no-
mes que compõem o “Chapão” e
que contam com o apoio do Sin-
tunesp e das Associações locais
nas eleições oficiais que serão
realizadas pela Universidade:

Conselho
Universitário (CO)
1) Titular: Elisete Arantes R.
Marconato; Suplente: Eliseu
Gomes da Silva (Marília)
2) Titular: Djalma Bovoleta; Suplente: Luiz Carlos
de Freitas Melo (Botucatu)
3) Titular: Wagner Alexandre; Suplente: Washing-
ton de Brito Martins (Araçatuba)
4) Titular: José Aparecido Castelli; Suplente: Silva-
no Correa (Bauru)
5) Titular: João Carlos Camargo de Oliveira; Su-
plente: Aparecida Saturnino Mesquita Romero (São
José do Rio Preto)
6) Titular: Edna Maria Kill; Suplente: Paulo Sérgio
Ramão (Assis)
7) Titular: Márcia Aparecida Querido Moreira; Su-
plente: Irlon Vieira Barbosa (Guaratinguetá)
8) Titular: Roberto Carlos Ferreira; Suplente: Nil-
son Teles Marques Júnior (Franca)
9) Titular: Robson Rodrigues Arantes; Suplente:
Cláudio Roberto Ferreira Martins (Sorocaba)
10) Titular: Anderson Rodrigues; Suplente: Tiago
José Borguezon (Rio Claro)

CADE
1) Titular: Alexandre Domene; Suplente: Ângelo
Roberto Martinhon Júnior (Marília)
2) Titular: Gustavo Pereira; Suplente: Andréa Fer-
nanda P. Silveira (São José do Rio Preto)
3) Titular: Ademir Machado dos Santos; Suplente:
Márcio Honório (Guaratinguetá)
4) Titular: José Figueiredo; Suplente: Nivaldo Gon-
çalves da Silva (Bauru)

Servidor é mantido em
seu cargo até decisão

final em processo judicial

Um servidor do campus de Bau-
ru, após mais de quatro anos atuando
regularmente em suas funções, foi obri-
gado a propor uma Ação de Conhecimen-
to contra o Tribunal de Contas do Esta-
do de SP e a Unesp.

Os fatos são os seguintes:
Sob o argumento de que teriam

sido utilizados critérios subjetivos para
avaliação dos candidatos que prestaram
o concurso no qual este servidor foi clas-
sificado em primeiro lugar e do qual to-
mou posse, o TC questionou sua manu-
tenção no posto.

Num primeiro momento, a jus-
tiça  indeferiu a liminar solicitada pelo
Jurídico do Sintunesp, que pedia a sua
manutenção no cargo. Isso fez com que
o servidor reiterasse o pedido de con-
cessão de liminar, encartando cópia da
manifestação da Procuradora da Reito-
ria da Universidade, a qual, objetivan-
do evitar a aplicação de penalidades
previstas no art. 104, da Lei Comple-
mentar 709/93, opinou pelo imediato
cumprimento da decisão proferida no
Processo do Tribunal de Contas, o que
poderia culminar com o possível desli-
gamento do servidor.

Mesmo assim, a juíza de primei-
ra instância manteve o indeferimento da
liminar. A partir daí, o servidor dirigiu-se
ao Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, por meio de um agravo de instru-
mento, pleiteando a concessão de efeito
suspensivo ao recurso, a fim de determi-
nar a sua manutenção nos quadros da
Unesp até o julgamento definitivo da
ação. O TJSP acatou o pedido e refor-
mou a decisão da primeira instância.

No julgamento do agravo de
instrumento, de maneira brilhante, o de-
sembargador relator determinou que os
órgãos envolvidos se abstivessem de
exonerar o servidor até o final do julga-
mento da demanda. Ele apontou, inclusi-
ve, que a juíza da primeira instância não
havia agido de modo correto, pois sua
decisão poderia causar graves prejuízos
ao servidor e à administração pública, no
caso, à própria Unesp.

Logo após a decisão favorável
a este servidor, o mesmo ocorreu com
outro funcionário da Unesp, lotado no
mesmo campus.

Informes do JurídicoÓrgãos Colegiados Centrais

“Chapão das Entidades” já está montado
Nas eleições oficiais, convocadas pela Universidade, vote nos candidatos

do “Chapão”, comprometidos com os interesses da comunidade
acadêmica e do ensino público

CEPE
Titular: Rita Beatriz de Seixas
Suplente: Léia Rodrigues de Souza (São José do Rio
Preto)

CCG
1) Titular: Jorge Guilherme Cerigatto (Bauru)
Suplente: José Ricardo Calheiros da Silva (Bauru)

2) Titular: Paulo Sérgio Ramão (Assis)
Suplente: Jaciara Cerqueira Ribeiro Melo (Assis)

CCPe
Titular: Hamilton José de Mello (FE Bauru)
Suplente: Nelson Medeiros da Silva Filho (FE Bauru)

CCEU
1) Titular: Nelson Simeão da Silva (Botucatu)
Suplente: Flávio da Silva (Botucatu)

2) Titular: Léia Rodrigues de Souza (São José do
Rio Preto)
Suplente: Luiza Elieuda da Silva Careti (São José do
Rio Preto)

CCPG
3) Titular: Washington de Brito Martins (Araçatuba)
Suplente: Gustavo Silveira (São José do Rio Preto)

4) Titular: Raphael Sigolo Ruas Gonçalves (Bauru)
Suplente: Nicole Ogeawa Scicelli (Bauru)

A montagem final do Chapão, no dia 15/9, em São Paulo


