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DCE da UNICAMP e DCE da USP

A Pauta Unificada 2010 já foi protocolada
Fórum reforça a cobrança de que a
primeira negociação da data-base
aconteça entre 19 e 24 de abril e extensão
dos 6% para os servidores

O Fórum das Seis entregou ao Cruesp a Pauta Unificada 2010
na terça-feira, 30/3. O documento foi
recebido pelo professor José Ranali,
chefe de gabinete da reitoria da Unicamp, em nome do reitor Fernando
Ferreira Costa, atual presidente do
Cruesp. Ele informou que a intenção
dos reitores é iniciar o processo de
negociação no começo de maio.
Os representantes do Fórum insistiram na solicitação – formalizada em
reiterados ofícios – de que a primeira
negociação aconteça na semana de
19 a 24/4, como forma de viabilizar
um calendário de reuniões entre
Fórum e Cruesp que permita a discussão efetiva da Pauta. Também
cobraram uma resposta ao pedido de
reunião urgente para discutir a extensão para os funcionários técnicoadministrativos das universidades,
bem como aos servidores e docentes
do Centro Paula Souza, do reajuste
de 6% concedido aos docentes – a
título de “reestruturação da
carreira” –, antes do início das negociações da data-base.
A conduta dos reitores,
que sequer têm respondido os ofícios enviados pelo Fórum, foi bastante criticada. “É preciso que o Cruesp
conduza as relações com as entidades sindicais num patamar de cordialidade e respeito”, disseram os
representantes sindicais.
A mesma crítica foi feita em
relação às planilhas mensais de arrecadação do ICMS, que deixaram de
ser repassadas desde novembro de
2009. Foi lembrado ao representante
dos reitores que o fornecimento das
planilhas é resultado de uma negociação entre Fórum e Cruesp em 1991.
“Sabemos que as relações atuais
entre as universidades e a Secretaria
da Fazenda são complexas, o que

dificulta a circulação das informações, mas o mínimo que se espera
é que o Cruesp informe os fatos
ao Fórum das Seis”, reforçaram os
dirigentes das entidades.
O representante do
Cruesp disse que iria levar o teor
da reunião aos reitores e comprometeu-se a dar
retorno aos ofícios
enviados pelo
Fórum, especialmente aos que
pedem a realização
da reunião para
discutir a extensão
dos 6% aos servidores e a marcação
da primeira negociação da data base
2010 para a semana
de 19 a 24/4.

Fórum reafirma
insatisfação dos
servidores
Durante o
protocolo da Pauta
Unificada 2010, o Fórum das Seis reafirmou
a insatisfação dos servidores técnico-administrativos pelo não
recebimento do reajuste de 6% aplicado pelo
Cruesp aos salários
dos docentes, de acordo com seu Comunicado nº 1/2010. O “silêncio” dos reitores, que
sequer responderam
aos ofícios solicitando
uma reunião para tratar
do assunto, antes do
início das negociações
da data-base, foi bastante criticado.

É hora de deslanchar a
mobilização
Fórum indica os eixos centrais da campanha:

 Reajustes iguais para servidores técnicoadministrativos e docentes, tendo como horizonte os
16% de reposição salarial para todos!
 Não criminalização dos movimentos sociais!
Permanência estudantil/gratuidade ativa!
 Mais recursos para a educação pública!

Ranali (no destaque)
recebe a Pauta
Unificada 2010

Ampliar a mobilização

No dia 30/3, data da entrega da Pauta, os servidores da
USP fizeram um dia de paralisação, com passeata, ato no portão
principal e manifestação em frente à reitoria da Universidade. Como
informa o Sintusp, o reitor João Grandino Rodas fez uma declaração pública (por meio de ofício aos demais reitores) de que é favorável à realização de uma reunião entre Fórum e Cruesp para discutir, antes do início das negociações da data-base, a extensão do
reajuste de 6% aos servidores.
No Centro Paula Souza, estão sendo realizadas assembleias setoriais nas escolas técnicas (ETEs) e faculdades de Tecnologia
(FATECs) para discutir a proposta de greve geral da categoria.
Reunido logo após o protocolo da Pauta Unificada 2010,
o Fórum das Seis avaliou a conjuntura e definiu os eixos centrais
da campanha (veja no box). O quadro aponta uma grande insatisfação entre os servidores técnico-administrativos e que é possível ampliar o envolvimento dos docentes – que constatam o fato
de que os salários continuam ruins – e dos estudantes, que começam a se mobilizar em torno das reivindicações que garantam a
gratuidade ativa (moradia, restaurante universitário etc).
O indicativo do Fórum é que as entidades promovam atividades de mobilização nas unidades (debates, reuniões, manifestações etc) durante o período que antecede à sua próxima reunião,
marcada para 13 de abril, às 10h, na Adunesp/Sintunesp, em São
Paulo, que discutirá novos encaminhamentos para a campanha.

