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BOLETIM Fevereiro/2010

E DCE’s DA UNICAMP E USP

Começa a campanha salarial 2010

Vamos construir a nossa Pauta
Unificada de reivindicações!

Assembleias até 8/3 devem discutir o indicativo do Fórum

A data-base dos docentes e
servidores técnico-administrativos das
universidades estaduais e do Centro Paula
Souza se aproxima. É hora de discutirmos
como será composta a nossa Pauta
Unificada de reivindicações deste ano.

O Fórum das Seis vem se reunindo
desde o início do ano para discutir a
conjuntura que cerca a campanha salarial
deste ano e criar as condições para que a
categoria comece a se mobilizar. Em ano
eleitoral, no qual o governador de São
Paulo apresenta-se como candidato a
presidente da República, as condições são
muito favoráveis para a realização de uma
campanha salarial forte.

Em sua última reunião, realizada em
23 de fevereiro, o Fórum aprovou um
indicativo de Pauta, que deve servir como
roteiro para as discussões nas assemblei-
as que acontecem até 8 de março. Além da
proposta de reivindicação salarial (16% +
parcela fixa), o indicativo traz itens
referentes à permanência estudantil/
gratuidade ativa, autarquização dos HUs,
não criminalização dos movimentos,

ensino à distância, terceirização/contrata-
ções, financiamento da educação e
manutenção do vínculo entre Centro Paula
Souza e Unesp.

No dia 9/3, o Fórum voltará a se
reunir para avaliar o resultado das assem-
bleias e formatar a Pauta de acordo com as
sugestões apresentadas. A Pauta voltará à
categoria, em nova rodada de assembleias,
e será fechada pelo Fórum no dia 23/3. A
entrega ao Cruesp deve ocorrer até 30/3.

Em anexo, acompanhe o indicativo
de Pauta Unificada elaborado pelo Fórum.

Olho no calendário
Até 8/3: Assembleias
nas entidades para
discussão do indicati-
vo de pauta do Fórum.

9/3: Nova reunião do
Fórum.

Até 30/3: Entrega da
Pauta ao Cruesp.

De 19 a 23/4: Fórum
solicita que ocorra a
primeira negociação.

Fórum quer primeira
negociação na semana de 19/4

No dia 12/2, o Fórum encaminhou um ofício ao reitor da
USP e atual presidente do Cruesp, professor Grandino Rodas.
Considerando que “o processo de negociação pode, e deve,
ocorrer num patamar superior de respeito à comunidade e que a
data-base da categoria é 1º de maio”, o documento solicita que
a primeira negociação deste ano ocorra na semana que se inicia
no dia 19 de abril, “quando já estarão disponíveis os dados
acerca da inflação do período, bem como outros indicadores
relevantes, e que seja precedida de uma reunião com a Comis-
são Técnica do Cruesp”. O Fórum assume o compromisso de
protocolar a Pauta de Reivindicações 2010 até o dia 30/3.

O ofício lembra, ainda, o compromisso celebrado entre
Cruesp e Fórum das Seis (veja ao lado), em 10 de abril de 1991,
de que “será feita necessariamente uma revisão salarial semes-
tralmente, pelo menos.”

F6 defende diminuição do fosso
salarial nas universidades

O indicativo de Pauta Unificada do
Fórum traz novamente a reivindicação de
uma parcela fixa de reposição, que reduza
a diminuição da diferença salarial (do mai-
or ao menor salário), de modo a permitir a
melhor qualificação dos trabalhadores e,
portanto, o melhor desempenho coletivo
da Universidade. Além disso, garantir a
melhoria das condições de vida dos tra-
balhadores. Em anexo a este boletim, con-
fira tabela que mostra o impacto da parce-
la fixa em algumas faixas salariais.


