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BOLETIM DO Abril de 2011

DCEs da UNESP, UNICAMP e USP

Quarta-feira, 16/6,
ato unificado em Campinas
Fórum das Seis protocola a

Pauta Unificada 2011
Uma comissão do

Fórum das Seis (Adunesp,
Adunicamp, Adusp, Sintu-
nesp, STU e Sinteps) foi
recebida pelo presidente do
Cruesp, professor Julio Ce-
zar Durigan, reitor da
Unesp, nesta terça-feira, 19
de abril. O objetivo foi pro-
tocolar a Pauta Unificada
de Reivindicações da data-
base 2011. Os representan-
tes do Fórum resumiram as
reivindicações e lembraram
a necessidade de estabele-
cimento de um calendário
de reuniões com a Comis-
são Técnica e de negocia-
ções com o Cruesp.

Durigan informou
que os reitores estavam propondo a
realização de uma primeira reunião
entre Fórum e Comissão Técnica no
dia 6 de maio, às 9h, e uma negocia-
ção com o Cruesp em 17 de maio, às
14 horas. Ambos os encontros previs-
tos para a sede do Cruesp, na rua Ita-
peva, em São Paulo.

Os representantes ponderaram que a expecta-
tiva das entidades sindicais e estudantis é ter, de fato,
uma negociação efetiva entre o Fórum das Seis e o
Cruesp, ao contrário do que aconteceu nas duas últi-
mas datas-base. Embora concordando com as datas
propostas, o Fórum reforçou a necessidade de que o
processo de negociação garanta um debate aprofun-
dado das reivindicações apresentadas.

Para tornar a reunião com a Comissão Técnica
mais produtiva, o Fórum está encaminhando um ofício
ao Cruesp, no qual solicita informações sobre a compo-
sição da folha de pagamento em cada universidade, com

gastos discriminados para salários de profes-
sores e de funcionários, e quais itens estão
incluídos (benefícios etc). O ofício também
solicita informações sobre gastos com perma-
nência estudantil em cada universidade, com

detalhamento em quais programas (construções/amplia-
ções de moradias e restaurantes, manutenção dos mes-
mos, bolsas de permanência etc) tais recursos estão
sendo investidos/aplicados. Por último, são solicitadas
informações sobre os gastos com a terceirização de ser-
viços em cada universidade.

Nova reunião do Fórum
O Fórum das Seis realizará nova reunião no dia 5

de maio, às 13 horas, na sede da Adusp, para preparar a
intervenção na reunião com a Comissão Técnica e discutir
os encaminhamentos gerais da campanha salarial.

O reitor da Unesp, Julio Cezar
Durigan (ao lado), recebe a Pauta

Unificada 2011


