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DCE da UNICAMP e DCE da USP

Ato unificado em Campinas mostra
força e indignação dos servidores
Servidores docentes, técnico-administrativos e estudantes das três universidades
lotam a frente da reitoria da Unicamp e instauram vigília

N

esta quarta-feira, dia 16/6,
centenas de servidores docentes, técnico-administrativos e estudantes das
três universidades estaduais paulistas
e do Centro Paula Souza realizaram
um ato unificado em frente à reitoria
da Unicamp, com o objetivo de exigir
do Cruesp a reabertura das negociações. O ato foi realizado em meio à
continuidade da greve dos servidores
nas três universidades, que é forte na
USP, atinge 11 campi na Unesp e
teve sua manutenção aprovada na
Unicamp.
A coordenação do Fórum das
Seis buscou realizar uma reunião com
o reitor da Unicamp, professor Fernando Ferreira Costa, atual presidente
do Cruesp, mas não obteve sucesso,
sendo recebida pelo secretário executivo do Cruesp, professor José Ranali.

Nas falas dos oradores, foi
denunciada a intransigência dos reitores, que sequer concordaram, até o
momento, em agendar uma reunião
de negociação com o Fórum para
discutir a extensão, aos funcionários
técnico-administrativos, dos 6% de
reajuste dado aos docentes das três
universidades. Não resta dúvida alguma de que isto é factível face o
crescimento de arrecadação do
ICMS dos cinco primeiros meses
deste ano em comparação com igual
período de 2009.
Após o encerramento do
ato, foi instaurada uma vigília, com representantes
das três universidades,

em frente à reitoria, para denunciar à opinião pública a intransigência dos reitores. Se eles querem
ver o cotidiano das universidades
voltar ao normal, precisam estabelecer um diálogo efetivo com o Fórum das Seis para dar um fecho
satisfatório nesta etapa da negociação de data-base, discutindo a
isonomia, repondo os cortes feitos
nos salários e pautando a negociação dos demais itens reivindicados
por servidores docentes, técnico-

O ato contou com a
presença de centenas
de manifestantes, vindos
de São Paulo e do
interior
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administrativos e estudantes.
Prova maior de que a intransigência não está com os trabalhadores é a proposta aprovada
em assembleia pelos servidores
da USP, de que a reitoria da Universidade será desocupada imediatamente após o pagamento dos
salários cortados. Ressalte-se: a
ocupação foi uma resposta a
essa violência!
Durante a realização do
ato, em Campinas, o reitor da
USP, professor João Grandino
Rodas, divulgou uma nota em que
agenda uma reunião com o Sintusp na
segunda-feira, 21/6, às 9 horas.
Novamente, o Fórum das Seis
enviou ofício ao Cruesp (confira ao
lado) reiterando a solicitação de agendamento de negociação.

Indicativos do F6
As entidades que compõem o
Fórum das Seis avaliaram a realização do
ato como muito positiva e aprovaram os
seguintes indicativos:
1) Realização de assembleias nas unidades até segunda-feira, dia 21/6/2010.
2) Buscando manter a perspectiva do
tratamento isonômico entre as categorias
das universidades, as assembleias devem
discutir uma alternativa de pauta unitária
dos servidores técnico-administrativos, a
ser negociada com os reitores.

Nova reunião
O Fórum das Seis volta a se reunir na próxima terça-feira, 22/6, às 10
horas, para avaliar o resultado das assembleias e discutir os encaminhamentos
para o movimento.
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Ofício nº 44/2010
São Paulo, 16 de junho de 2010.

Prezado Prof. Dr. Fernando Ferreira Costa,

O Fórum das Seis reitera a necessidade de agendamento de
reunião pelo Cruesp, considerando que as categorias em greve vêm
sinalizando com a possibilidade de superar os impasses através da
negociação.
Entendemos que é possível ao Fórum das Seis e ao Cruesp
convergirem na busca de soluções que tragam à normalidade o cotidiano das três universidades. É importante o estabelecimento de uma rodada de reuniões que tenha como prioridade a retomada da Pauta
Unificada e que possibilite encerrar esse processo de negociação da
data-base, o que permitiria conduzir de forma ordenada conversações
em torno às pautas específicas.

Coordenação do Fórum das Seis

Ilmo. Sr.
Prof. Dr. Fernando Ferreira Costa,
MD. Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas.
Com cópia:
Prof. Dr. Herman Jacobus Cornelis Voorwald, MD. Reitor da Unesp.
Prof. Dr. João Grandino Rodas, MD. Reitor da USP.

Data-base é pra valer! Negociação efetiva!
- Reajustes iguais para servidores técnico-administrativos e docentes, tendo como horizonte os 16%
de reposição salarial para todos, além de uma parcela fixa, que objetiva diminuir a relação entre os
menores e os maiores salários!
- Não criminalização dos movimentos sociais nas universidades paulistas e no Centro Paula Souza!
- Permanência estudantil/gratuidade ativa!
- Mais recursos para a educação pública!

