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Data-base 2021

Arrecadação em alta e queda nos custos
permitem que Universidades reponham
parte do arrocho dos últimos anos
Após quase dois meses de silêncio, Cruesp agenda negociação para 10/6.
Números mostram que reajuste de 8% em maio é possível

P

assaram-se quase dois meses desde o protocolo da
Pauta Unificada 2021 até que o Conselho de Reitores das Uniboletim da Paulistas
adunicamp (Cruesp) agendasse, finalmente, a
versidades Estaduais
primeira negociação da data-base 2021. Vai ser na quinta-feira,
10/6, das 10h às 12h.
A reunião acontece com bastante atraso, uma vez que a
data-base dos servidores docentes e técnico-administrativos é 1º
de maio. O objetivo do Fórum é debater um conjunto de reivindicações que giram em torno a dois eixos centrais: combate ao arrocho (aí inserida a valorização dos níveis iniciais das carreiras)
e proteção à vida em meio à pandemia.

um reajuste de 29,83% para recuperar nosso poder aquisitivo de
maio/2012.No box, veja a íntegra das reivindicações salariais.

Números do primeiro quadrimestre
mostram que 8% são possíveis

A arrecadação do ICMS do quadrimestre jan/abril 2021
foi 18,88% superior a igual período de 2020, como mostra a Tabela 1 abaixo.
Na Tabela 2, é possível ver que o comprometimento
com folha de pagamento nas três universidades foi de 76,43%, o
menor em 10 anos.

DATA-BASE 2021 - REAJUSTE
DE 8% EM MAIO É POSSIVEL!

Cenário de alta na arrecadação

N

Em 2020, sob o impacto do início da pandemia de CoTabela 1 - Arrecadação do ICMS
esta data-base
o Fórum
das Seis traz TABELA 1 - Arrecadação do ICMS –(Primeiro
Primeiro Quadrimestre
2020
e 2021
vid-19 e das perspectivas
de queda
na arrecadaquadrimestre
2020
e 2021)
uma de suas reivindicações no
ção do Imposto sobrecomo
Circulação
de Mercadorias
item salário a recuperação parcial
e Serviços (ICMS),
do qual derivam os recursos
das perdas salariais acumuladas, com um reapara as universidades
estaduais
paulistas
(9,57%
juste de no mínimo
8% em
maio de 2021.
Além
da cota-partedisso,
do estado),
a
campanha
salarial
foide
o Fórum aponta para a necessidade
um entidades
“plano de médio
prazo para a recuperação
suspensa pelas
sindicais.
perdas, tendo
comoseobjetivo,
Aodecontrário
do que
previa,nonomínimo,
enrecompor do
o poder
aquisitivo
de maio de 2012”.
tanto, a arrecadação
ICMS
teve surpreendente
uma dúvida que surge recuperação eInvariavelmente,
segue em ritmo
de alta desde o seprincipalmente pelo momento caótico, ocasiogundo semestre
do
ano
passado,
como mostram
nado pela pandemia de COVID-19,
pelo qual
os quadros aatravessa
seguir.oTais
resultados
se somam
país - é se o reajuste
em maioàde
Fonte: site da Secretaria da Fazenda https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Consulta-Receitawww.adunicamp.org.br
Páginas 2 e 3
expressiva economia
feita
pelas que
universidades
2021
é possível.
A resposta
temos para essa -Or%C3%A7ament%C3%A1ria.aspx, consulta “Temporal”.
é SIM,dee apandemia
seguir apresentamos
nestes quasepergunta
15 meses
– alémalguns
do
dados
com
na arrecadação
congelamento
dosfinanceiros,
salários,
dasbase
carreiras
e dasdo
CRUESP,
o comprometimento
acumulado
das TABELA 3 -Tabela
Comprometimento
com a Folha – Unesp,
Unicamp
e USP
2 - Comprometimento
com a
folha nas
três universidades
TABELA 2 - Previsão da Secretaria da Fazenda e Arrecadação do Primeiro Quadrimestre de 2021
do
de estas
Sãodas
Paulo
primeiroem
quafolhas
deEstado
pagamento
trêsdo
universidades
em
contrataçõesICMS
– para
colocar
instituições
drimestre/2021,
que afinanceiras
justifica. para os anos de
relação às liberações
muito boa situação.
As tabelas
1 ee 2omostram
a evolução
doaICMS2012
a
2020
acumulado
de janeiro
março,
O mesmo
não
pode
dito
poder
-QPE,
que
é a base
de eser
cálculo
dosdo
9,57%
destipara os
mesmos
anos
para 2021,
além dos
reaaquisitivo dos
servidores
docentes estaduais
e técnico-adnados
três universidades
paulistas
justes às
aplicados
aos salários nos
respectivos
anos.
ministrativos,
que
vem sendo
corroído
úl(para
a Unicamp,
2,19%),
nospodemos
quatronos
primeiros
Observando
esta
tabela,
constatar
de
2020
e
2021
(Tabela
1),
e
a
comparatimos anos. meses
Aquesituação
é
mais
difícil
ainda
para
o comprometimento com a folha de pação
da de
arrecadação
deo2021
comano
as previsões
aqueles em início
carreira.
gamento
de
2020 foi
terceiro
consecutirealizadas
mês a mês
pela Secretaria
da Fazenvo com2021
índices
inferiores
2012.
Vemos,
A Pauta
pede
umadesde
recuperação
da
(Tabela
que
são compatíveis sofreu
com uma
ainda,
que 2),
este
comprometimento
uma
salarial em maio/2021
de,
no
mínimo,
8%,
e
um
arrecadação
anual adepartir
R$ 118,00
bilhões.
Este
queda
acentuada
de 2017.
Valeperressalplano de médio
prazo
para
a
recuperação
de
valor
é usado
para
a elaboração
da bem
primeira
tar que
em 2017
o reajuste
foi de 0%,
como Fonte: planilha Cruesp: http://www.usp.br/codage/files/quad04-2021.pdf
das, tendo como
objetivo,
ao
menos,
a
recompoversão
do
orçamento
2021
da
Unicamp.
em 2020. Considerando os índices deste períoComo
serdeobservado,
a arrecadação
do
sição do poder
aquisitivo
do
(2017pode
- 2020),
omaio/2012.
reajuste foi
de apenas 3,7%.
apesar
da
crise
sanitária
tem
exSe ICMS/2021
considerarmos
o
período
de
Esses dados reforçam que o Cruesp adotou ção do ICMS no estado de São Paulo, se deram total ao final do ano de 2021 de R$ 118,00 bicrescimento
mês entre os meses de abril a julho de 2020, compa- lhões, que nos mostra uma arrecadação 8,81%
maio/2012 perimentado
até
abril
deum2021,
as perdas
sãofinanciade
como
estratégia
para
sanar
a consistente,
crise de
amento
mês, em
ao arrecadado
noPaulistas,
primeiroo rar a arrecadação de 2021 com a de 2020 pode superior (ou seja, R$ 3,4 bilhões a mais), a predasrelação
Universidades
Estaduais
37,88% (inflação
acumulada
menos
reajuste
conquadrimestre
de de
2020,
totalizando
em valores parecer (e é) não ser totalmente “justa”. Assim, vista. Estes dados, indicam fortemente que a
arrocho salarial
docentes
cedido no período).
Portanto,
seriae servidores/as.
necessário
nominais, uma arrecadação de R$ 6 bilhões a a tabela 2 apresenta a comparação dos valores arrecadação do ICMS-QPE será significativaA tabela 4 mostra uma projeção do compromemais
nestepara
primeiro
quadrimestre.
timento,
cada uma
das três universidades, da arrecadados em 2021 com as projeções realizaTendo
em vista
que osàsefeitos
maisfinanceiras,
acentua- das pela Secretaria da Fazenda para os meses
folha
salarial
em relação
liberações

mente superior àquela (R$ 118 bilhões) usada
na elaboração do orçamento 2021 da Unicamp.

como estratégia para sanar a crise de financiamento das Universidades Estaduais Paulistas, o
arrocho salarial de docentes e servidores/as.
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o primeiro quadrismestre de 2021 superou
de maneira significativa a arrecadação para
o mesmo período de 2020 e a previsão de
arrecadação da Sec. Fazenda para 2021, o que
já justificaria o aumento de 8% proposto pelo
Fórum das Seis. Além disso, o Coordenador
do Fórum das Seis aborda a questão da Lei
Complementar 173/2020, que congelou os
salários dos/as servidores/ as públicos, e reflete
sobre o impacto das Renúncias Fiscais (para as
Universidades) promovidas pelo Governo do
Estado de São Paulo.

Em termos financeiros, quais as garantias
baseiam o índice de 8% de reajuste proposto
pelo Fórum das Seis?

nominal foi de 23,70%, comparado com janeiro a maio de 2020.
O valor arrecadado no período em 2021 foi de 52.054 bilhões, e
de janeiro a maio de 2020 foi de R$ 42.081 bilhões.
No momento de fechamento deste boletim, o Cruesp
divulgou planilha, que mostra que o comprometimento acumulado com folha de pagamento, em maio/2021, caiu para 74,13%
na média das três universidades.

Plano sanitário e proteção à vida
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Frente Paulista espalha
outdoors e marca
carreata para 23/6

Seis – está mobilizando fortemente pela aprovação do PDL
22/2020 e dos demais projetos que propõem a revogação da
cobrança extra sobre os aposentados e pensionistas estatutários do estado.
Como o Fórum das Seis vem divulgando, logo após
a aprovação da reforma da Previdência, em março de 2020, a
pretexto de uma não comprovada crise fiscal e sem qualquer
estudo atuarial, por meio do Decreto 65.021/2020, o governador Doria determinou uma drástica elevação na contribuição de aposentados e pensionistas em plena pandemia.
As entidades do Fórum das Seis participam das
reuniões semanais da Frente Paulista, que está fazendo uma
campanha de outdoors em várias cidades do interior (já são
50, até o momento) e que pedem a revogação do Decreto
65.021/2020.
A Frente Paulista está organizando um ato presencial/virtual para o dia 23/6, quarta-feira, 14h. Além dos tuitaços e pressões pelas redes sociais, a atividade também contará
com carreata na Alesp, com todos os cuidados sanitários.
Fique atento à divulgação de mais detalhes e participe da forma que for mais adequada.
Vamos revogar o decreto de Doria! Contra o
confisco de aposentados e pensionistas!

F6 engrossa campanha
contra a PEC 32

Para pressionar os deputados e as deputadas federais a rejeitarem a PEC 32, acione a campanha Na Pressão,
pelo link www.napressao.org.br

Na próxima edição

Emendas elaboradas pelo F6 à LDO 2022 estão protocoladas

