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DCE da UNICAMP e DCE da USP

A Pauta Unificada 2010 está definida
Entrega ao Cruesp acontece no dia 30 de março

Em reunião no dia 23/3, as entidades que compõem o Fórum das
Seis avaliaram o resultado das assembleias realizadas nas universidades
estaduais e no Centro Paula Souza. Todas as propostas apresentadas para a
Pauta Unificada 2010 foram discutidas, sendo acolhidas as de consenso.
Com a Pauta completa (veja em anexo), o próximo passo será a
entrega ao Cruesp, marcada para o dia 30 de março, às 8h30. O protocolo
será feito na Reitoria da Unicamp, uma vez que o reitor Fernando Ferreira
Costa é o atual presidente do Cruesp.

Mobilização
A reunião discutiu as propostas para o início da mobilização. No dia da
entrega da Pauta, o indicativo é que as entidades promovam as atividades que
julgarem adequadas junto às suas respectivas reitorias. No mesmo dia, o Fórum
voltará a se reunir, em Campinas, para discutir novos encaminhamentos.

A reunião do Fórum das Seis, em 23/3/2010

Extensão do reajuste aos funcionários

Fórum cobra reunião urgente
com o Cruesp
O Fórum das Seis
enviou ofício ao Cruesp, solicitando a realização imediata de
uma reunião para discutir a
extensão do reajuste de 6% aos
funcionários técnico-administrativos das universidades, bem
como aos funcionários técnicoadministrativos e docentes do
Centro Paula Souza. O documento critica o “silêncio” do Cruesp
em relação ao ofício anterior (25/
2010, enviado em 9/3/2010), que
abordou o assunto.
As assembleias de
funcionários das três universidades refletiram a enorme insatisfação do segmento. Como o Fórum
apontou em boletim anterior, o
reajuste de 6% aplicado pelo
Cruesp aos salários dos docentes, de acordo com seu Comunicado nº 1/2010, não pode ser
qualificado de “reestruturação da
carreira docente”. Isto porque o

percentual é o mesmo para todos
os níveis, do MS-1 ao MS-6.
O Fórum das Seis
considera que tal reajuste –
concedido em decisão unilateral,
sem diálogo com as entidades –
repõe apenas uma pequena
parcela das perdas históricas da
categoria docente, uma vez que a
defasagem em relação ao salário
médio de 1989 continua muito
grande, da ordem de 30%,
segundo o ICV/Dieese, já levando em consideração os 6%.
Como os salários dos
funcionários técnico-administrativos acumulam a mesma perda,
o Fórum das Seis entende que
não há qualquer justificativa para
que o reajuste de 6% não seja
estendido a eles, antes do início
da negociação da Pauta Unificada 2010.
Com a palavra, os
reitores!

Reposição salarial
O primeiro item da Pauta Unificada 2010
trata dos salários. A reivindicação é apresentada da
seguinte forma:

“

Tendo como objetivo atingir como piso salarial para todos que trabalham nas universidades
estaduais paulistas e no Centro Paula Souza aquele
definido pelo Dieese, reivindicamos:
a) Reposição de 16% (correspondente à inflação do
período maio/2009 a abril/2010 + parcela para recuperar parte das perdas históricas da categoria);
b) Uma parcela de reposição que reduza injustiças
sociais, diminuindo a relação entre o maior e o menor salário, tendo como referência a parcela fixa
mencionada no comunicado Cruesp 3/2007, em resposta a reivindicação de R$ 200,00 feita pelo Fórum das Seis;
c) Revisão salarial no segundo semestre de 2010,
de acordo com o compromisso celebrado entre o
Cruesp e o Fórum das Seis em 10 de abril de 1991;
d) Recomposição das perdas salariais dos servidores
e docentes do Centro Paula Souza de acordo com
índices do Cruesp do período de 1996 a 2010.
Obs: Confira a íntegra da Pauta
em anexo a este boletim.

”

