
 Não aceitar qualquer tipo de 
intimidação e afiar os instrumentos 
para as lutas de 2015. Essa é a orien-
tação do Sintunesp aos servidores 
técnico-administrativos nesse início 
de ano, quando já começamos a pen-
sar e a organizar a data-base. A dis-
cussão foi feita durante a assembleia 
geral realizada pelo Sintunesp nesta 
quinta-feira, 12/2, que teve o objeti-
vo principal de escolher a comissão 
que organizará as eleições para o 
novo Conselho Fiscal do Sindicato 
(veja a seguir).
 Foi consensual a avaliação 
de que, pressionada pela vitoriosa 
greve de 2014, a reitoria da Unesp 
iniciou uma escalada repressiva con-
tra os três segmentos, como ficou 
claro com as 95 suspensões de estu-
dantes no final do ano, as 17 expulsões 
em Araraquara e, por fim, a abertura 
de uma comissão de “apuração” con-
tra servidores docentes e técnico- ad-
ministrativo em Presidente Prudente, a 
partir de denúncias anônimas!
 Por isso, o fortalecimento da 
nossa organização, já a partir de agora, 
é fundamental para que tenhamos no-
vas vitórias neste ano.

Primeira rodada 
de assembleias 

 Reunido no dia 5/2, o Fórum 
das Seis deu início às discussões em 
torno à data-base 2015. O primeiro 
ponto discutido foi o recente Decreto 
nº 61.061, publicado pelo governador 
Geraldo Alckmin em 16/1/2015, e que 

Hora de preparar a data-base 2015
Primeira rodada de assembleias, de 

23/2 a 6/3, deve discutir as 
reivindicações que teremos neste ano

estabelece, entre outros, um contin-
genciamento de recursos nas univer-
sidades estaduais paulistas em 2015: 
R$ 36.096,793 milhões na Unesp, R$ 
121.073,753 milhões na USP e R$ 
48.891,685 milhões na Unicamp. Nes-
se item, a coordenação do F6 solicitou 
às entidades que providenciem, junto 
às suas respectivas assessorias jurídi-
cas, estudos sobre o impacto e lega-
lidade destas medidas, para subsidiar 
iniciativas políticas sobre o assunto.
 Considerando o fato de que as 
negociações deste ano devem começar 
ainda em abril – de acordo com com-
promisso assumido pelo Cruesp no 
ano passado – o F6 assinala a neces-
sidade de darmos início à composição 
da Pauta Unificada 2015 e à mobiliza-
ção das categorias. 

 A proposta é que as catego-
rias realizem uma rodada inicial de 
assembleias na primeira semana de 
março. Porém, na assembleia geral 
de 12/2, o Sintunesp avaliou ser im-
portante ampliar esse período. Desta 
forma, o calendário de mobilização é 
o seguinte:

23/2 a 6/3: Primeira rodada de as-
sembleias de base, para discutir o teor 
da Pauta Unificada 2015. Os respon-
sáveis devem comunicar o Sindicato 
(pelo e-mail sintunesp@uol.com.br) 
sobre a data e horário da assembleia. 
Posteriormente, enviar os resultados 
pelo mesmo e-mail.
9/3: Reunião do F6 para avaliar o re-
torno da primeira rodada de assem-
bleias.

16 a 20/3: Segunda rodada de assem-
bleias.
23/3: Reunião do F6 para avaliar o 
retorno da segunda rodada de assem-
bleias.
27/3: Entrega da Pauta Unificada 2015 
ao Cruesp.

Eixos para discussão 
 Na reunião do Fórum das Seis, 
foi consensual a pertinência de man-
termos, de um modo geral, os itens rei-
vindicados em 2014, sendo necessário 
definirmos a composição da reivindi-
cação salarial, quais reivindicações te-
rão ênfase e, se preciso, apontar novos 
pontos a serem reivindicados. 
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 A assembleia geral do Sintunesp, realizada em 12/2, 
indicou os companheiros que farão parte da Comissão organiza-
dora das eleições para os novos membros do Conselho Fiscal do 
Sindicato. São eles: Valtenir J. Ferreira Souza (Rio Preto), Roberto 
Carlos Ferreira (Franca), Jonas Roberto R. Alves (Jaboticabal) e 
Reinaldo Cervatti Dutra (Bauru), sendo este último como suplente.
 Totalmente desvinculado da Diretoria do Sindicato, o 
Conselho Fiscal é composto por três membros titulares e três su-
plentes, tem mandato de dois anos, e sua função é examinar os li-
vros, registros e documentos contábeis, apresentando à Diretoria 
Colegiada relatórios dos gastos efetuados pela entidade. Também 
lhe cabe a tarefa de emitir parecer sobre as contas da Diretoria ou 
a qualquer momento que julgar pertinente. Outra de suas funções 
é propor à Diretoria Colegiada e ao Conselho Diretor medidas de 
caráter econômico e financeiro.
 O mandato dos eleitos irá de 30/4/2015 a 29/4/2017. 
 O prazo para inscrição de candidaturas é de 2 a 6 de 
março, das 8 às 17 horas. A ficha de inscrição deve ser digitaliza-
da e enviada por e-mail para sintunesp@uol.com.br, ou pessoal-
mente na sede (São Paulo) ou na subsede (Botucatu). 
 Outras informações poderão ser obtidas pelos telefones 
(14) 3882.8826 e (11) 3105.0645.
 A votação está marcada para o dia 8 de abril de 2015 e 
será realizada em todas as unidades universitárias, com início às 
7h e encerramento às 19h, ou em horário a ser definido pela Co-
missão Eleitoral Local, onde houver necessidade (Art.48º do Es-
tatuto). No prazo de 48 horas, a contar da fixação dos resultados, 
qualquer candidato poderá deles recorrer à Comissão Eleitoral (§ 
único Art.55º do Estatuto).
 Participe! Fortaleça o Sindicato!

 Nas falas dos representantes 
das entidades, foi apontada a sugestão 
de mantermos o mote da data-base pas-
sada (“Arrocho, não! Isonomia, já!”). 
No caso dos técnico-administrativos, 
a referência à isonomia é importante, 
pois o processo de equiparação com os 
vencimentos da USP está parado tanto 
na Unesp quanto na Unicamp. 
 Os pontos sugeridos para se-
rem enfatizados na data-base 2015, 
além da questão salarial, são: dotação 
orçamentária para as universidades, 
hospitais universitários, defesa do em-
prego, não à terceirização, não à cri-
minalização dos movimentos.
 Foram levantados itens relati-
vos às reivindicações dos aposentados, 
como: concessão de auxílio alimenta-

ção para todos, reenquadramento para 
professores. As assembleias devem 
discutir a pertinência destes e outros 
tópicos relativos aos aposentados 
comporem a Pauta Unificada 2015.

Números para refletir
 Ainda não é possível calcu-
lar a inflação do período maio/2014 
a abril/2015, pois os índices divul-
gados até o momento só vão até 
janeiro/2015. 
 Historicamente, nossa rei-
vindicação é baseada no ICV (Índice 
do Custo de Vida) do Dieese (De-
partamento Intersindical de Estatís-
ticas e Estudos Socioeconômicos. Já 
o Cruesp negocia com base no IPC, 
calculado pela Fipe.

 Os números do ICV são os se-
guintes:
- Janeiro a dezembro de 2014: Infla-
ção de 6,73%.
- Fevereiro/2014 a janeiro/2015: In-
flação de 7,05%.
- Em janeiro/2015, o ICV deu um sal-
to, ficando em 2,25%.

Observações
1) Se a inflação continuar em ritmo 
ascendente, é possível que o total de 
maio/2014 a abril/2015 fique em torno 
de 9%, mas ainda não é possível ter 
certeza sobre esse dado.
2) Na pauta do ano passado, além da 
inflação dos 12 meses, reivindicamos 
um percentual de 3%, para repor parte 
das nossas perdas históricas.

Novo Conselho Fiscal do 
Sintunesp será eleito em 8/4
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Os membros da Comissão Eleitoral: 
Da esq. p/ a dir., Reinaldo, Jonas, Roberto 

Carlos e Valtenir


