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Pauta Unificada 2016 está pronta!
Nem arrocho, nem desmonte. Isonomia, já!
Não vamos continuar pagando por crises que não produzimos!

R

eunidas em 28/3/2015, as entidades que compõem
o Fórum das Seis avaliaram o retorno da segunda rodada de
assembleias, realizadas para definir uma posição conjunta
sobre itens da Pauta Unificada que ainda estavam em aberto. Após um amplo e produtivo debate, os encaminhamentos
aprovados refletiram a necessidade de, respeitando as especificidades e propostas de cada categoria, compor a Pauta com
aos posicionamentos majoritários das assembleias.

Nossa reivindicação salarial

No tópico II - Salários, o índice da campanha aparece na Pauta como item 2, da seguinte forma:
“Reposição salarial na data-base para servidores docentes e
técnico-administrativos das três universidades e do Ceeteps,
já, de acordo com o ICV do Dieese, correspondente à inflação
do período de maio/2015 a abril/2016, mais 3% a título de
recuperação parcial de perdas históricas.”

Ainda nesse tópico, foram definidos outros dois pontos que estavam em aberto:
- o item que cobra a manutenção do compromisso assumido
com o F6 de realizar negociações salariais a cada semestre aparece agora como último deste tópico, assim redigido: “Revisão
salarial em setembro/outubro de 2016, conforme acordado entre Fórum das Seis e Cruesp em abril de 1991.”
- a reivindicação de mudança do teto salarial ficou como item
9 do tópico com a seguinte redação: “Luta conjunta pela modificação da Constituição de 1989 do Estado de São Paulo,
a exemplo do que já foi feito em pelo menos 17 estados, para
que o teto salarial seja de 90,25% do subsídio de um ministro
do STF e cumprimento estrito deste teto.”
O tópico II – Salários compõe-se de 10 itens no total – entre eles, o pedido de “Equiparação dos pisos salariais
entre os servidores técnico-administrativos da Unesp, Unicamp, USP e do Ceeteps, preservando as estruturas de carreira” – que podem ser conferidos no arquivo “Pauta Unificada 2016”, que acompanha este boletim.

Perdas e cenário

Na reunião do F6, foram feitas considerações a respeito do cenário político e econômico em que se insere nossa
data-base 2016. Foi consensual a avaliação de que as universidades estaduais paulistas passam por um processo de desmonte, de perfil claramente privatizante. A pretexto de combater a
crise, as reitorias vêm desfechando um conjunto de ataques,

que se traduzem no enxugamento de pessoal (expulsão de
funcionários na USP via Programa de Incentivo à Demissão
Voluntária - PIDV, não reposição de vagas abertas por aposentadorias, demissões, mortes nas três universidades), descumprimento de acordos celebrados (não equiparação entre
os funcionários técnico-administrativos), repressão sobre os
três segmentos (punições e expulsão de estudantes), adoção de
medidas para mostrar “responsabilidade” frente à crise (suspensão das carreiras na Unesp), entre várias outras.
Em paralelo, vemos os salários sendo arrochados
progressivamente nos últimos anos. Se a mera reposição da
inflação dos 12 meses anteriores já não vinha sendo suficiente
para devolver aos salários o que a inflação comeu, o fracionamento do pagamento (como ocorrido no ano passado) deteriora ainda mais o nosso poder de compra.
O que se espera dos reitores é que abandonem a
postura passiva diante da falta de recursos das universidades, agravada nos últimos anos pela expressiva expansão de
cursos e campi sem a contrapartida orçamentária devida. É
preciso que tenham uma postura firme frente ao governo, reivindicando que os recursos sejam repassados corretamente,
sem as manobras fiscais que desviam valores gigantescos das
universidades. Nos próximos boletins do Fórum, mais detalhes sobre estes números.

Protocolo em 31/3

A Pauta Unificada 2016 será protocolada pela coordenação do Fórum no dia 31/3, às 13h, na reitoria da USP,
uma vez que o atual presidente do Cruesp é o Prof. Dr. Marco
Antonio Zago, reitor da Universidade. Nesta mesma data e
horário, os técnico-administrativos e estudantes da USP farão
um ato público como parte do dia de paralisação, conforme
deliberação de suas entidades (Sintusp e DCE Livre da USP).
A coordenação do Fórum convida as demais categorias a participarem destas atividades.
O ofício que encaminha a Pauta Unificada 2016 aos
reitores solicita o início das negociações ainda em abril. Diz
o texto: “Tendo como referência o fato de que a data-base das
categorias é 1º de maio e a Pauta está sendo enviada com um
mês de antecedência, solicitamos que as negociações tenham
início ainda no decorrer do mês de abril. Consideramos que
essa medida é necessária para que as negociações em torno
das reivindicações das categorias possam transcorrer com serenidade e tempo adequado.”
O Fórum volta a se reunir no dia 18/4/2016, às 10h,
em São Paulo.

