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	 Começamos	o	ano	de	2018	com	muitos	desafios	
pela frente, mas também com a certeza de que somente a 
nossa mobilização pode fazer a diferença.

Conforme detalha o Boletim do Fórum, que 
segue junto com este Boletim Sintunesp para a categoria, 
estamos iniciando a nossa data-base 2018, após três anos 
de forte arrocho salarial. Somente para voltar ao poder 
aquisitivo que tinham em maio/2015, nossos salários 
precisariam de uma correção (em fevereiro/2018) de 
15,90%. Este índice é um forte exemplo dos resultados 
da linha adotada por nossos reitores nos últimos anos, de 
“engolir” a política imposta pelo governo estadual, que 
asfixia	 as	universidades	públicas,	 e	 jogar	 a	 conta	para	 a	
comunidade.

Não bastasse esse cenário de arrocho salarial, corte 
de direitos e deterioração das nossas condições de trabalho 
(a falta de contratações gera uma sobrecarga crescente de 
trabalho), agora a reitoria da Unesp surge, sem NENHUM 
DEBATE NA COMUNIDADE, com uma minuta de 
resolução intitulada “Parâmetros de Sustentabilidade 
Financeira e Orçamentária da Unesp”, a chamada “PEC 
do fim da Unesp”. A minuta foi apresentada na reunião 
do Conselho Universitário (CO) de 22/2/2018 e prevê 
o limite de 85% de comprometimento da cota-parte do 
ICMS	para	a	Unesp	com	despesas	de	pessoal	e	reflexos,	
ou seja, com a massa salarial. Ao mesmo tempo, prevê a 
recomposição	da	reserva	financeira	no	patamar	de	quatro	
folhas de pagamento. Essas metas, na previsão da reitoria, 
seriam alcançadas respectivamente em 2023 e 2026. Em 
outras	palavras:	anos	a	fio	de	congelamento	salarial	e	de	
aprofundamento da precarização das condições de trabalho 
e de funcionamento da nossa Universidade.

Diante deste quadro, o Sintunesp orienta a 
categoria a debater dois pontos centrais nesta primeira 
rodada de assembleias:

Chega de arrocho!
Sintunesp indica: Até 15/3, assembleias de 
base para discutir a data-base 2018 e a 
nossa reação à “PEC do fim da Unesp”

1) Debate sobre o conteúdo da nossa pauta de 
reivindicações em 2018

Os trabalhadores devem utilizar como subsídio o último 
Boletim do Fórum (de 5/3/2018), a edição do Jornal do 
Fórum de fev./2018 (que traz o salariômetro), bem como 
a pauta de reivindicações do ano passado. O item central 
para debate deve ser o índice da campanha e a forma de 
reivindicá-lo. O Boletim do Fórum explica os detalhes.

2) Debate sobre a “PEC do fim da Unesp”
O Sintunesp orienta para as assembleias a rejeição 

integral da minuta e a exigência de que qualquer discussão 
sobre sustentabilidade na Universidade seja precedida pela 
estruturação de um plano de recomposição salarial, respeitada 
a isonomia entre as três universidades, e de recomposição 
de pessoal, com a retomada dos planos de carreira, itens 
essenciais para a sobrevivência da Universidade. 

O Sintunesp indica também que as assembleias 
deliberem por solicitar aos diretores de Congregações que 
pautem essa discussão em reuniões abertas à comunidade, e 
que os representantes dos servidores técnicos-administrativos 
tenham espaço para defender nossas propostas. 

É HORA DE MOBILIZAÇÃO! 
É HORA DE LUTA! 

DEFENDA SEUS DIREITOS E A 
UNIVERSIDADE AGORA!

Importante: Informe o agendamento 
da assembleia em sua unidade e posterior 

resultado para sintunesp@uol.com.br
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