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Campanha salarial 2010

Cruesp agenda primeira
negociação para 11 de maio
Fórum das Seis indica paralisação e ato unificado no dia da reunião

D

urante a reunião desta quarta-feira, 28 de abril, o Fórum das Seis recebeu o ofício Cruesp nº 5/2010, agendando reunião com a Comissão Técnica para
o dia 6/5, às 14h30, e a primeira negociação para 11/5, às 15 horas. Diante disso, a
indicação é que o ato unificado e a paralisação – previstos para 6/5 – sejam realizados no dia 11.
Novidade: no ofício, os reitores
informam que “o local das reuniões será na
nova sede permanente do Cruesp, localizada à rua Itapeva, nº 26, 10º andar, Edifício
Itapeva One, em São Paulo”.
Os informes passados pelas enti-

Os eixos centrais
da campanha
salarial 2010:
a

Reajustes iguais para
servidores técnicoadministrativos 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!

a

Não criminalização dos
movimentos sociais nas
universidades paulistas e no
Centro Paula Souza!

a
a

Permanência estudantil/
gratuidade ativa!
Mais recursos para a
educação pública!

dades mostram que a maior parte das assembleias já realizadas – entre os servidores de vários campi da Unesp, da USP e
da Unicamp – aprovou a realização do ato
e da paralisação. A indignação é grande
na categoria.
A postura dos reitores até este
momento tem sido de descaso com a nossa
data-base. Embora o Fórum das Seis tenha
solicitado que a primeira reunião de negociação ocorresse ainda em abril – por meio
de seguidos ofícios enviados a partir de 12
de fevereiro – o Cruesp levou dois meses
para dar retorno e desconsiderou o pedido.
Somente a mobilização será capaz de garantir o respeito que as nossas
categorias merecem e que a data-base e as
negociações sejam realmente efetivas. Por
isso, o Fórum conclama as categorias a
participarem no grande ato do dia 11, deixando claro aos reitores que vamos lutar
por nossas reivindicações.

Mobilização crescente
No dia 15 de abril, os servidores
da Unesp fizeram uma significativa mobilização, paralisando as atividades na maior

parte dos campi, com a realização de atos
e passeatas.
Na USP, os servidores também já
realizaram paralisação e manifestações.
Nova assembleia nesta quinta-feira, 29/4,
vai discutir a possibilidade de greve por
tempo indeterminado.
Na Unicamp, em assembleia realizada no dia 22, os servidores aprovaram a
realização de paralisação e ato.
Os docentes da Unicamp também
realizaram assembleia, em 28/4, e aprovaram a participação no ato unificado. Os
docentes da USP fazem assembleia em
29/4, enquanto os da Unesp reúnem-se em
dias diferenciados nos vários campi.

Próximas reuniões
O Fórum volta a se reunir no dia
4/5, terça-feira, às 13h30, em São Paulo,
para preparar a participação na reunião
com a Comissão Técnica do Cruesp, marcada para 6/5.
No dia 6, após a reunião com a
Comissão Técnica, as entidades voltam a
se reunir para avaliação dos resultados e
preparação do ato de 11/5.

ETEs e FATECs

Sinteps aguarda resposta à pauta da categoria
O Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza (Sinteps), que representa os servidores e docentes das escolas técnicas (ETEs) e faculdades de tecnologia (FATECs), aguarda retorno à pauta de reivindicações da categoria. No dia 15/4, a
entidade foi recebida pela Secretaria de Desenvolvimento, que se comprometeu a
responder formalmente à pauta até o dia 29 de abril. No fechamento deste boletim, às
14h do dia 29/4, ainda não havia retorno. Enquanto aguarda a resposta, o Sinteps
informa que continua em discussão nas unidades a proposta de greve geral da
categoria para pressionar o governo Serra a negociar.

Data-base é pra valer! Negociação efetiva!

