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 Conforme Boletim do Fórum, distribuído no 
último dia 11/3, nesta semana as entidades devem re-
alizar a segunda rodada de assembleias da data-base. 
O objetivo é discutir os pontos que ainda permanecem 
em aberto. Eles se relacionam, basicamente, ao item II 
da Pauta (Salários), conforme explicitado na proposta 
de Pauta anexa a este boletim. 
 Estão em aberto:

1) A composição do índice a ser 
reivindicado:

 A parte inicial da reivindicação (“ICV do Diee-
se, correspondente à inflação do período de maio/2015 
a abril/2016, já!”) é consensual. A polêmica permanece 
em relação à segunda parte da reivindicação: devemos 
pedir “... mais recuperação parcial de perdas históri-
cas.” ou “...mais 3% a a título de recuperação parcial 
de perdas históricas”?

2) Quanto à expressão “Nova negociação 
salarial em setembro/outubro 2016, 

permanecem duas propostas:
- Tirar esta expressão da pauta, com a justificativa de 
que isso poderia dar margem aos reitores para fracio-
nar a proposta de reajuste ou simplesmente remeter a 
negociação para o segundo semestre.
- Manter a expressão, com a justificativa de que sempre 
esteve nas nossas pautas, e se trata de uma conquista 
da data-base de 1991. Naquela ocasião, o Cruesp as-
sinou um acordo no qual se comprometia a fazer duas 
negociações salariais por ano.  

3) Proposta nova
 Na assembleia dos trabalhadores da Unicamp, 
surgiu uma proposta nova, que é a de reivindicarmos 

Participe da segunda rodada de 
assembleias da data-base 2016

Vamos fechar a nossa pauta de reivindicações e impulsionar a mobilização!

um percentual para repor as perdas geradas pela divi-
são do índice em 2015. Para os companheiros da Uni-
camp, o prejuízo que tivemos seria zerado se recebês-
semos, em maio/2016, um abono no valor de 14,16%.
 As assembleias de base devem decidir se colo-
camos esse item na Pauta Unificada ou não.

4) Sobre o teto salarial
 Sobre este assunto, que está no ponto 9, den-
tro do item II- Salários, há duas posições divergentes: 
manter ou não o item na Pauta Unificada. Ele aparece 
atualmente da seguinte forma:

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. 

5) Sobre  a mobilização
 As assembleias devem se posicionar sobre a 
proposta apresentada na assembleia dos trabalhadores 
da USP, de realização de um dia de paralisação e ato 
unificado na data de protocolo da Pauta Unificada. De 
acordo com a previsão do Fórum das Seis, isso deve 
acontecer até o dia 31/3.

 A segunda rodada de assembleias deve ocorrer 
até 18/3, sexta-feira. As entidades do Fórum das Seis 
voltam a se reunir no dia 22/3, para tabular os resulta-
dos e, se possível, fechar a Pauta Unificada 2016.

Obs: Os diretores de base e militantes do Sintunesp 
devem informar a data e horário das assembleias 
para sintunesp@uol.com.br. Posteriormente, para 
o mesmo endereço, enviar os resultados.

Vem aí o V Encontro Estadual dos Servidores da Unesp.
Confira na próxima página.
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O Sintunesp está preparando mais um Encontro Estadual dos Servidores da 
Unesp. Esta quinta edição do evento, que já se transformou em importante 

instância de discussão e organização da categoria, será realizado no campus de 
São José do Rio Preto, no dia 14/4/2016, quinta-feira, das 10h às 15h.

 O objetivo é impulsionar as lutas na data-base que se inicia e discutir 
outros temas de interesse da categoria. Além disso, aproximar os servidores dos 

vários campi e ampliar a organização de base.
 Mais detalhes sobre a programação serão divulgados em breve.

A orientação é que cada unidade indique uma delegação de até cinco pessoas.
 

Para informar a situação da representação de sua unidade e tratar dos detalhes 
práticos (gastos com o transporte, número de pessoas etc.), entre em contato pelo 

e-mail sintunesp@uol.com.br.

V Encontro Estadual dos 
Servidores da Unesp

Organize a representação da sua unidade e participe.

Vai ser no campus de São José do Rio Preto, no dia 14/4

Trabalhadores unidos 
conquistam mais! Participe!


