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Sindicato dos Trabalhadores da Unesp

Reunião do CADE em 20/9/2017

Comissão CEPE-CADE expõe estudos iniciais
sobre situação financeira da Unesp
A partir dos relatos elaborados pelos representantes do “Chapão Sintunesp/Associações”,
confira a seguir os principais itens da reunião do Conselho de Administração e Desenvolvimento (CADE),
realizada no dia 20 de setembro.

Comissão CEPE-CADE

Os membros da comissão conjunta CEPE-CADE, instituída para elaborar estudos visando definição
de estratégias para estabilidade financeira da Unesp,
apresentaram resultados parciais de seus estudos. Estes primeiros levantamentos foram feitos com base em
informações fornecidas por diversas áreas da Universidade (APE, APLO, CRH etc.).
O que se nota é que a crise financeira é maior
do que se imagina, e não começou agora. De acordo
com os gráficos apresentados, a Universidade já vem
gastando sua reserva financeira (“colchão”) desde
2013, mas só deixou isso claro no ano passado, na ocasião da elaboração da peça orçamentaria para 2017.
Ainda segundo os dados apresentados, fica claro que nunca houve um real planejamento do futuro
da Universidade, e que um dos maiores problemas é a
insuficiência financeira (que é a diferença entre o que
é arrecadado com as contribuições previdenciárias e
o que falta para pagar os proventos de aposentados e
pensionistas). Em 2016, a insuficiência financeira da
Unesp foi de cerca de R$ 540 milhões. De acordo com
a lei, como vem apontando o Fórum das Seis, essa diferença deveria ser coberta pelo Estado, mas o governo Alckmin não assume sua obrigação.
Vários fatores foram analisados pela comissão, tais como: custeio da Universidade, números de
servidores com condições de aposentar, valores pagos
com diárias e GRs, Unesp Saúde, entre outros, além de
números relativos a alunos formados e ingressantes na
instituição nos últimos anos.
Após a apresentação, aconteceram alguns
questionamentos e sugestões de que sejam realizados
outros estudos, para prosseguimento dos trabalhos
desta comissão, que deverá fazer uma apresentação
final em breve.
Segundo o presidente do CADE e Pró-reitor
de Administração, professor Leonardo Theodoro Bull,

ainda não há novidades sobre o provisionamento do
13º salário. Até o momento, não há respostas do governador sobre os pedidos de suplementação apresentados
pela reitoria da Unesp.

IPMet na imprensa

Membros do Chapão pediram esclarecimentos
sobre o conteúdo de uma matéria divulgada em jornal local de Bauru, em 6/9, com a seguinte manchete:
“IPMet manifesta preocupação sobre a continuidade
de atividades do órgão”. No texto da reportagem, há
informações sobre a possível desativação dos radares
de meteorologia de Bauru e Presidente Prudente.
Também foram citadas outras reportagens,
como uma relativa a Rio Claro, sobre possível fechamento de cursos.
Os membros do Chapão questionaram o fato
de estas e outras informações preocupantes não serem
discutidas nos órgãos colegiados competentes.
A resposta foi que a Unesp já está respondendo
sobre o assunto de Bauru e que estão sendo feitas reuniões semanais, mas não houve esclarecimentos sobre
o futuro.

Dúvidas sobre a Previdência

Conselheiros do Chapão relataram o fato de
que muitos servidores estão inseguros em relação à
aposentadoria, buscando informação sobre mudanças
na Previdência. Alguns, que estão prestes a se aposentar, estão preocupados com possíveis perdas de direito.
Os conselheiros perguntaram se o CRH da Universidade não poderia elaborar um documento explicativo
sobre isso.
A resposta foi que o Jurídico da Unesp orientou
a não soltar nenhuma informação por enquanto, pois
há muitas incertezas e não se sabe o que vai acontecer
no plano federal.

