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BOLETIM DO 14 de maio de 2013

DCE da Unicamp e DCE-Livre da USP

Cruesp oferece 5,39% na primeira 
negociação. Fórum indica rodada de 

assembleias até 23/5
 Na primeira negociação da data-base 2013, 
realizada nesta terça-feira, 14/5, o Conselho de Rei-
tores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp) 
limitou-se a conceder um índice de 5,39%, correspon-
dente à inflação no período de maio/2012 a abril/2013, 
medida pelo IPC-Fipe. A reivindicação do Fórum das 
Seis é de 11%, com o objetivo de repor a inflação no 
período citado, estimada pelo ICV-Dieese, mais um 
percentual para repor parte de perdas históricas.
 O Cruesp estava representado pelo seu novo 
presidente, o reitor da Unicamp, José Tadeu Jorge; 
pelo reitor da USP, João Grandino Rodas, pela rei-
tora em exercício da Unesp, Marilza Vieira Cunha 
Rudge; entre outros assessores.
 Os representantes do Fórum das Seis ressal-
taram que a composição da Pauta Unificada 2013 
expressa a histórica luta do movimento pelo fortale-
cimento da construção de um sistema de educação su-
perior público no estado de São Paulo. Ao contrário 
disso, o que se tem notado é o aumento das discrepân-
cias entre as três universidades estaduais paulistas nos 
últimos anos. Neste cenário, ganha ainda mais peso a 
necessidade de tratamento isonômico, com destaque 
para a reivindicação de equiparação dos pisos dos ser-
vidores técnico-administrativos. 
 O Fórum das Seis também cobrou o estabele-
cimento de um cronograma de reuniões entre as partes, 
para tratar do conjunto da Pauta Unificada, ressaltando a 
premência de se discutir itens como o “respeito à liberda-
de de organização e manifestação, contra a criminaliza-
ção dos movimentos sociais” e a adoção de “políticas de 
permanência estudantil/gratuidade ativa”, entre outros. 
 Nova negociação está agendada para o dia 24/5. 
Antes disso, no dia 21/5, o Fórum volta a se reunir com 
a Comissão Técnica do Cruesp.

Assembleias
 O Fórum das Seis indica às categorias que 

realizem assembleias até o dia 23/5, quinta-feira, 
para avaliar a proposta de índice apresentada pelo 
Cruesp e discutir os próximos passos da campanha 
salarial 2013. 

Próximas reuniões
 As entidades que compõem o Fórum das Seis 
têm reuniões marcadas para os dias 21 e 24 de maio, 
antecedendo as reuniões citadas anteriormente.

Rodas, da USP (primeiro à esq.), Tadeu, 
da Unicamp, e Mariza, da Unesp


