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A diretoria da ADunicamp reúne-se 
nesta quinta-feira, 31, a partir das 

10 horas, com o reitor José Tadeu Jorge, 
para retomar as negociações salariais e as 
reivindicações dos professores em greve. 

O resultado das negociações será 
informado aos professores na 
assembleia, também marcada para esta 
quinta-feira, a partir das 16 horas, no 
auditório da ADunicamp.

Conforme decidido na última assem-
bleia, realizada dia 24, a ADunicamp en-
caminhará ao reitor a proposta de um 
abono de 26% do valor dos salários, a ser 
pago em uma única vez, até que sejam 
retomadas as negociações da campanha 
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ADunicamp vai propor abono 
de 26% na reunião com reitor

Greve 2014

A Reitoria da Unicamp reconheceu oficial-
mente, nesta quarta-feira, 30, a impossibi-
lidade de manter o calendário acadêmico e 
emitiu um comunicado adiando o início do 
semestre letivo para o mês de setembro.

De acordo com a diretoria da ADuni-
camp, o comunicado é o primeiro reco-
nhecimento – oficial e por escrito – da 
existência da greve na universidade. Veja, 
nesta página, a integra do comunicado.

Reitoria reconhece greve e adia  
início do semestre para setembro 

Reunião acontece nesta quinta-feira pela manhã e à tarde professores realizam nova assembleia

salarial das três universidades em greve, 
anunciada para setembro pelo Cruesp.  
DOCUMENTOS

O reitor Tadeu afirmou que a Unicamp 
tem condições financeiras de propor um 
reajuste salarial de até 5,2%. Mas, por 
questões jurídicas, este valor não pode ser 
adicionado mensalmente aos salários em 
forma de abono.

Daí a decisão de propor o pagamento do 
abono em uma única vez. “Temos várias 
provas documentais de que isso já ocorreu 
em outras ocasiões na universidade e vamos 
mostrá-las ao reitor na reunião desta quinta-
feira”, informa a diretoria da ADunicamp.


