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 As entidades que compõem o Fórum das Seis 
realizaram uma reunião na segunda-feira, 9/3, para discutir 
os informes vindos da primeira rodada de assembleias da 
data-base 2015. A representação do Sintunesp expôs todos 
os indicativos surgidos nas 16 assembleias realizadas na 
base dos servidores técnico-administrativos da Unesp. 
 A reunião do Fórum das Seis debateu item a item 
da Pauta Unificada do ano passado, fazendo as inserções/
alterações/supressões sugeridas, sempre a partir de uma 
posição consensual entre as entidades. No quadro “Data-
base 2015”, no site do Sintunesp, confira arquivo com 
a pré-pauta 2015, que traz em destaque todos os itens 
alterados. 
 Não houve consenso no item relativo à compo-
sição da reivindicação salarial, no item a2). Assim, duas 
posições estão sendo remetidas à segunda rodada de 
assembleias, para que as categorias se posicionem:

Participe da segunda rodada de assembleias
Vamos definir nossa Pauta de Reivindicações 2015

Atenção para a segunda rodada
 A segunda rodada de assembleias deve ser reali-
zada até o dia 20/3 (sexta-feira). O Fórum das Seis volta a 
se reunir no dia 23/3. A intenção é protocolar a Pauta 2015 
até 27/3, de modo a viabilizar a realização de negociações 
já em abril, conforme compromisso assumido pelo Cruesp 
ao final da greve de 2014.
 O Sintunesp orienta seus Diretores de Base e mi-
litantes nas unidades a agendarem as assembleias, infor-
mando data/local/horário para sintunesp@uol.com.br, A/C 
Rosângela.

GT “Permanência Estudantil”
 Nas negociações entre Fórum das Seis e Cruesp, 
em 2014, foi acordada a constituição de dois Grupos de 
Trabalho (GT) para a construção de documento conjunto 
com definição de conceitos, diretrizes e princípios em dois 
relevantes temas: “Isonomia entre as três Universidades” 
e “Assistência e permanência estudantil”, conforme consta 
no Comunicado Cruesp 03/2014. 
 Em sua reunião de 5/2/2015, o Fórum das Seis de-
finiu indicar a seguinte composição para o GT “Assistência 
e permanência estudantil”: dois estudantes de cada univer-
sidade + 1 docente + 1 técnico-administrativo, totalizando 
8 membros. Foi solicitado às entidades estudantis que 
trouxessem, na reunião de 9/3, as suas indicações. 
 Apenas o DCE da Unicamp o fez até o momen-
to, indicando os estudantes Sérgio Toshio Watanabe Jr. e 
Matheus Laborão Neto. É preciso que o mesmo seja feito 
em relação ao DCE da USP e à representação estudantil da 
Unesp. Foram indicados para participar do GT “Permanên-
cia Estudantil” João Carlos Camargo de Oliveira (técnico-
administrativo do Sintunesp) e Otaviano Helene (docente 
da Adusp), a serem confirmados na próxima reunião.

Proposta 1: a2) Reposição salarial na data-base 
para docentes e servidores técnico-administrativos 
das três universidades e do Centro Paula Souza, 
de acordo com o ICV do Dieese, correspondente à 
inflação do período maio/2014 a abril/2015. Nova 
negociação salarial em setembro/outubro 2015. 

Argumento: dado o contexto da arrecadação 
do ICMS, reivindicar a reposição inflacionária 
e focar na necessidade de avanço nas políticas 
de tratamento isonômico na Unesp, Unicamp, 
USP e Ceeteps – em busca de materializa-
ção do mote: ARROCHO NÃO! ISONOMIA JÁ! 

Proposta 2: a2) Reposição salarial na data-base 
para docentes e servidores técnico-administrativos 
das três universidades e do Centro Paula Souza, de 
acordo com o ICV do Dieese, correspondente à in-
flação do período maio/2014 a abril/2015, mais 3% 
a título de recuperação parcial de perdas históricas. 
Nova negociação salarial em setembro/outubro 2015. 

Argumento: não devemos deixar de fora a re-
ferência a perdas salariais passadas, mesmo 
que reivindicando um percentual ainda que pe-
queno delas. Ponderamos que o pagamen-
to da inflação do período deve ser entendido 
como o mínimo a ser concedido pelas reitorias.


