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A concessão do índice de 20,67% em março/2022 
atendeu à reivindicação de reajuste emergencial apresentada pelo 
Fórum das Seis em novembro passado, após a ausência de negocia-
ções em 2020 e 2021, e não deve ser confundida com a data-base 
de 2022. As reivindicações que vão compor a Pauta Unificada deste 
ano começam a ser debatidas agora.
 As entidades que integram o Fórum, entre elas o Sintu-
nesp, reuniram-se várias vezes para compor um rol de propostas 
a serem levadas às assembleias de base. O indicativo de Pauta 
Unificada 2022 contém seis itens básicos: I – Salário, II – Re-
torno presencial seguro, III- Acesso e permanência estudantil, IV 
– Condições de trabalho e estudo, V – Hospitais Universitários e 
Centros de Saúde, VI – Centro Paula Souza. 
 O Sintunesp conclama os servidores e as servidoras a 
participarem das assembleias locais presen-
ciais, que serão realizadas até 11/4. Vamos 
discutir os indicativos do Fórum das Seis e 
esquentar os motores para a data-base 2022. 
O agendamento das assembleias locais e o 
posterior resultado devem ser informados 
para sintunesp@uol.com.br.

Após tabular os resultados das as-
sembleias de todas as entidades, o Fórum 

COMEÇA A DATA-BASE 2022
Atenção às assembleias locais presenciais do Sintunesp 
para discutir os indicativos à Pauta Unificada deste ano

das Seis fará a redação final da pauta e a entregará aos reitores, 
pleiteando também o agendamento de negociações.

Para conferir a íntegra da pré-pauta, acesse 
https://sintunesp.org.br/pt/mais-conteudo/429-data-base-2022 
 Sobre salários, diz o indicativo do Fórum das Seis:

I – Salário
 O índice de 20,67%, aplicado aos salários de março, 
corresponde a uma parte da inflação medida entre maio/2012 
a fevereiro/2022. Segundo cálculos do Fórum, a inflação de 
maio/2012 (nossa referência histórica) até fevereiro/2022, calcu-
lada pelo Dieese + INPC/IBGE, é de 80,44%. Como tivemos um 
reajuste acumulado de 53,27% neste período, fica faltando uma 
reposição de 17,73% para recuperarmos o poder de compra que 

tínhamos em maio/2012, sem considerar ainda 
as inflações de março e abril de 2022.
 Levando em conta esses números e, 
também, o baixo comprometimento das folhas 
de pagamento em relação aos repasses às uni-
versidades, o Fórum propõe reivindicarmos:

1) Em maio/2022, o pagamento da inflação 
dos meses de março e abril/2022 e um plano 
de médio prazo, a ser executado em até 2 anos, 

com reajustes trimestrais, para a recuperação de perdas, tendo 
como objetivo recompor o poder aquisitivo de maio/2012 e esta-
belecer uma política salarial que evite novas perdas.

1.1) Continuidade do grupo de trabalho, com representantes 
do Cruesp e do Fórum das Seis, para realizar os estudos neces-
sários e elaborar o plano para a recuperação de nossas perdas 
salariais, conforme citado acima.

2) Compromisso do Cruesp com a valorização dos níveis iniciais 
das carreiras, tanto salarial como em relação às condições de tra-
balho, como forma de garantir a qualidade do trabalho realizado 
nas Universidades e no Ceeteps. 
    

2.1) Entendendo que tal valorização deve compor uma políti-
ca salarial clara que não dependa diretamente de reformas nas 
carreiras, reivindicamos a inclusão deste item também como 
pauta do grupo de trabalho pleiteado no item 1.1

Atendimento do Sintunesp em SP e 
Botucatu já é presencial

 Com o retorno pleno das atividades presenciais nos campi da 
Unesp, e ainda mantendo as medidas de segurança necessárias frente à 
pandemia, o Sintunesp retomou o atendimento presencial em sua sede, 
em São Paulo, e na subsede de Botucatu. Confira: 
 

Sede – São Paulo 
Localização: Praça da Sé, Centro, 3º andar. 
Fones: (11) 3105-0645 (fixo) e (11) 3116-1830 (VoIP) 
E-mail: sintunesp@unesp.br 
 

Subsede - Botucatu 
Localização: Rodovia Domingos Sartori, S/N. Distrito de Rubião Júnior. 
Fones: (14) 3882-8826 (fixo) e (14) 3880-3127 e 3880-3128 (VoIP) 
WhatsApp: (14) 99670-1332 
E-mail: sintunesp@uol.com.br 
 
Atendimento jurídico 
 Para entrar em contato com o escritório ‘Michelão, Ribeiro 
Advogados Associados’, contratado pelo Sintunesp: 
Fones fixos: (14) 3879-6310 e 3879-6298 
WhatsApp: (14) 99126-0217 
Atendimento: faleconosco@mmsc.adv.br 
Dr. José Francisco Martins: jfrancisco@mmsc.adv.br 
Dr. Júlio César T. de Carvalho: julio@mmsc.adv.br

CONFIRA NO VERSO:
- Retroativos: Como foi 
a assembleia em 1º/4
- Defesa do SUS: 
Sintunesp assina carta nacional
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No dia 1º/4, o Sintunesp realizou assembleia ge-
ral estadual para avaliação da proposta de acordo de qui-
tação da dívida contraída pela Unesp em decorrência do 
atraso no pagamento de reajustes – os 3%, em maio/2016, 
e os 2,2%, em maio/2019. Ambos os reajustes já foram in-
corporados aos salários, respectivamente em janeiro/2022 
e abril/2020, mas faltava o pagamento dos retroativos.

Realizada em formato online, a assembleia reuniu 
servidores e servidoras de quase todos os campi, com bom 
número de presentes.

A proposta de acordo, que saiu após 11 reuniões 
do grupo de trabalho (GT) formado entre a reitoria e os 
sindicatos da Unesp (Sintunesp e Adunesp), foi aprovada 
por unanimidade. Várias pessoas enalteceram o papel e a 
luta da entidade sindical, reconhecendo a importância da 
organização e da mobilização coletivas para a conquista 
dos nossos direitos.

O acordo prevê o pagamento de 2,35 salários, em 
forma de abono indenizatório individual, para cada servi-
dor/a, em duas parcelas de 50% cada, ainda neste ano: a 
primeira parcela virá logo após a homologação do acordo 
pela justiça (comum e trabalhista); a segunda parcela virá 
até setembro (podendo ser quitada antes, caso a Unesp 
considere ter condições para isso).

Valor a ser recebido 
A definição do multiplicador de 

2,35 salários foi um consenso intermediá-
rio entre o que a reitoria propunha (2,197) 
e o que os sindicatos pleiteavam (2,5). 
Para saber o montante ao qual você terá 
direito, é preciso multiplicar 2,35 pelo va-
lor que aparece no seu holerite de início 
de janeiro, no item “Remuneração”.

      Do total obtido, o único des-
conto, segundo informa a reitoria, será o 
Imposto de Renda. De parte do Sintu-
nesp, não haverá nenhum desconto.

Quem tem direito
Conforme o acordado entre as 

partes, todos/as os/as que têm direito ao 
acordo (tanto da ativa quanto aposenta-
dos, autárquicos ou celetistas) receberão 
os retroativos. 

Após a aprovação em ambas as 
assembleias (Sintunesp e Adunesp), a mi-
nuta do acordo segue agora à justiça para 
a celebração formal. Depois isso, o Sintu-
nesp divulgará o teor completo do texto, 
para que todos tirem eventuais dúvidas. 

Sintunesp assina carta 
nacional em defesa do SUS e 
convida para ato em 7/4, Dia 

Mundial da Saúde
 O nosso Sindicato é uma das dezenas de entida-
des sindicais e populares que assinam uma carta que de-
nuncia os ataques ao Sistema Único de Saúde (SUS) e con-
vida para um ato unificado em 7 de abril, Dia Mundial da 
Saúde. O ato será realizado na capital paulista, às 11h, em 
frente à Prefeitura de São Paulo (Viaduto do Chá – Cen-
tro), com passeata até a Secretaria da Saúde Municipal. 
 Diz o texto: 

Força, SUS! Contra toda forma 
de privatização da saúde!

 Vivemos uma pandemia que só em nosso país ma-
tou mais de 650 mil pessoas. Mesmo diante de uma das 
maiores crises sanitárias mundiais da história, o governo 
federal bolsonarista desarticulou o combate à Covid-19, 
aprofundando as desigualdades sociais através de uma po-
lítica ultraliberal de retirada de direitos, que ataca um sécu-
lo de conquistas advindas das lutas da classe trabalhadora. 
Não fosse o Sistema Único de Saúde (SUS), esta situação 
seria ainda mais grave. A pandemia evidenciou a importân-
cia do SUS e das suas trabalhadoras e seus trabalhadores. 
 Apesar disso, ao invés de fortalecer o SUS e valori-
zar todas as equipes que se dedicaram ainda mais nesse pe-
ríodo da pandemia de Covid-19, os governos Bolsonaro, Do-
ria e Ricardo Nunes seguiram aprofundando suas políticas de 

desmonte e retirada de 
direitos, ampliando pro-
cessos de terceirização e 
de privatização da saúde. 
 O SUS é um dos 
maiores sistemas públicos 
de saúde do mundo! Tem 
um grande programa de 
imunização de doenças, 
sendo responsável pela 
erradicação de várias de-
las no território nacional. 
O impacto do SUS na 
redução da mortalidade 
infantil no país é indis-
cutível, além de garantir 
inúmeras intervenções de 
alta complexidade. A ide-
alização do SUS tem suas 
raízes numa concepção de 
saúde integral, solidária, 
humanitária, democrática 
e que não seja objeto das 
leis de mercado. Saúde 
não tem preço e não pode 
ser considerada uma mer-
cadoria.”

“

Assembleia geral do 
Sintunesp aprovou 

proposta de acordo dos 
retroativos


