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 “Durante a campanha eleitoral, quando você ia até os 
setores expor suas propostas, nenhum funcionário ou professor pe-
dia para agendar por ofício. Agora é assim que somos tratados?”
 O desabafo acima, dirigido ao reitor Tom Zé, atual presi-
dente do Conselho de Reitores (Cruesp), é de uma servidora téc-
nica-administrativa da Unicamp, presente ao primeiro ato da data-
-base 2022, realizado pelo Fórum das Seis em Campinas na tarde 
de 31/5, e que contou com representações das três universidades 
estaduais. A cobrança expressa a indignação dos presentes diante 
da postura do reitor, que se negou a receber uma comissão para 
uma breve conversa. Com o desrespeito às en-
tidades característico dos reitores na data-ba-
se de 2021, limitou-se a enviar um recado por 
meio de um servidor da reitoria: “Se querem 
reunião, é preciso agendar com a secretária.”
 “Todo esse burocratismo não cor-
responde ao discurso do Cruesp nas reuniões 
com o Fórum neste ano. Quantos ofícios te-
remos que enviar para garantir o respeito e o 
diálogo que a comunidade merece?”, ques-
tionou Paulo César Centoducatte, da ADuni-
camp e coordenador do Fórum das Seis. Ele citou o fato de que 
os ofícios enviados aos reitores não vêm sendo respondidos (veja 
no box “Muitos ofícios e poucas respostas”). Nas falas de todas/
os as/os representantes sindicais, servidoras/es técnico-adminis-
trativas/os e docentes presentes, o tom foi o mesmo. “A cobrança 
de manutenção do diálogo aberto e democrático, de respeito com 

Em primeiro ato da data-base 2022, presidente 
do Cruesp recusa-se a receber comissão e 

manda ‘agendar com a secretária’
Quantos ofícios serão necessários para que as entidades representativas da 

comunidade acadêmica sejam tratadas com respeito?

aqueles que constroem estas universi-
dades com trabalho e dedicação, vale 
para os três reitores e não só ao presi-

dente do Cruesp”, ressaltou um dos participantes. 

Data-base 2022 e GT Salarial
 A Pauta de Reivindicações da data-base 2022 foi en-
tregue ao Cruesp em 13/4, acompanhada de ofício solicitando o 
agendamento de reunião. O pedido foi reforçado em novo ofício, 
no dia 23/5. Não houve resposta. 

Financiamento das universidades estaduaise database 2022

maio de 2022

 Cartilha elaborada pela Adusp/Fórum das Seis, 
intitulada “Financiamento das universidades estaduais 
e data-base 2022”, disponível em https://www.adusp.
org.br/index.php/imprensa/cads/4497-finuniv-2022, traz 
informações fundamentais para entender a pertinência 
das nossas reivindicações e como as reitorias têm plenas 
condições de negociá-las.
 Nos próximos boletins, vamos esmiuçar alguns 
destes números. Para hoje, veja esses:

 De maio/2012 a abril/2022, a inflação (medida pelo 
Dieese-INPC), soma 85,34%.

 Em igual período, já contabilizando os 20,67% em 

Já perdemos 15 SALÁRIOS desde maio/2012!Você sabia??

março/2022, tivemos 53,27% de reajuste.
 O comprometimento médio das universidades com 

folha de pagamento manteve-se quase inaltera-
do após o reajuste de março/2022: 68,24%, se-
gundo planilha do Cruesp em abril/2022.

 Para voltarmos ao poder aquisitivo de 
maio/2012, precisamos de um reajuste de 
20,93% em maio/2022.

 A inflação que deixou de ser paga neste 
período corresponde a 15,1 salários (15 meses 
e 3 dias) não recebidos por cada servidor téc-
nico-administrativo e cada docente.

O coordenador do Fórum fala durante o ato. 
Ao lado, representantes das entidades tentam 

conversar com o reitor Tom Zé: Portas fechadas
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Fórum apoia e convida: 
9/6 tem atos nacionais em 
defesa da educação e da ciência

O reajuste de 20,67%, concedido em março/2022, não 
substitui a data-base deste ano e não dá conta de devolver aos sa-
lários as expressivas perdas sofridas nos últimos anos. No quadro 
da primeira página (“Perdemos 15 salários desde maio/2012!”), 
veja o tamanho da corrosão salarial causada pela inflação. Os nú-
meros também mostram que não há motivos que justifiquem o 
cancelamento da data-base deste ano.
 Além da discussão da Pauta 2022, o Fórum das Seis co-
bra o agendamento da primeira reunião do grupo de trabalho (GT) 
criado entre as partes em 2021 – e não efetivado – conforme com-
promisso assumido pelo Cruesp em 17/3/2022. No GT, o objetivo 
é debater as perdas salariais passadas e mecanismos de valoriza-
ção dos níveis iniciais das carreiras.

Sem mobilização, não tem avanços!
 Os fatos ocorridos em Campinas, neste 31/5, evidenciam 
o que as entidades representativas vêm indicando: sem mobiliza-
ção, nossa voz não será ouvida. Os discursos de diálogo e demo-
cracia dos reitores não passarão de mera retórica. Mas a inflação 
crescente, que continua corroendo nosso poder de compra, é bem 
concreta e está aí para nos cobrar atitude.
 Se queremos avançar na garantia dos nossos direitos, te-
remos que nos mobilizar! 
 Fique atenta/o aos chamados do Fórum das Seis!

Muitos ofícios e poucas 
respostas

 

 A “sugestão” do reitor Tom Zé, atual presidente do 
Cruesp, de que o Fórum das Seis agendasse formalmente 
uma reunião “com a secretária”, soa sarcástica.
 Somente em 2022, foram nove ofícios enviados 
pelo Fórum ao Cruesp, sendo seis não respondidos. Entre 
os que ainda aguardam retorno, dois pedem agendamento 
para discussão da Pauta 2022 (números 7 e 8/2022).
         Se recuarmos a 2021, dos 21 ofícios remetidos ao 
Cruesp, 13 não foram respondidos. 
 Como será a relação com as entidades representa-
tivas em seus mandatos, senhores reitores?

 
DCE da Unicamp, DCE-Livre da USP, DCE das FATECs e Representação Estudantil da Unesp 

 
 

Ofício Fórum das Seis nº 2/2022 
São Paulo, 13 de janeiro de 2022. 

 
Assunto: Solicita reunião entre as partes. 
 
 
 
Ilmo. Sr. 
Prof. Dr. Vahan Agopyan,  
Reitor da USP e Presidente do Cruesp. 
 
 
 
 Tendo participado de reunião técnica com a equipe técnica do Cruesp em 12/1/2022, o Fórum das Seis 

dirige-se a V.Sa. para reforçar o que foi encaminhado entre as partes: 

 

- Agendamento de reunião entre Fórum das Seis e Cruesp ainda no mês de janeiro/2022; 

- Entrega ao Cruesp e ao Fórum das Seis, antes dessa nova reunião, das simulações acordadas com a equipe 

técnica das reitorias (sobre o impacto da aplicação do índice de 20% aos salários em janeiro/2022 e sobre as 

propostas do Fórum das Seis para a valorização dos níveis iniciais das carreiras, que seguem anexas novamente); 

- Que as assessorias econômicas das reitorias estejam presentes na reunião entre Cruesp e Fórum das Seis; 

- Que a pauta da reunião entre Cruesp e Fórum das Seis contenha, também, duas outras questões relevantes: 1) a 

posição das instituições sobre os tempos aquisitivos dos servidores no período de vigência da LC 173/2020 e que 

impactam direitos relativos a quinquênios, sexta-parte, licença-prêmio, progressões e outros; 2) o debate democrático 

sobre o retorno às atividades presenciais nas instituições, especialmente no momento em que o número de 

contaminações cresce exponencialmente por conta da variante Ômicron. 

 

 No aguardo de vosso retorno, subscrevemo-nos atenciosamente, 

 
 
 

 
      Prof. Dr. Paulo Cesar Centoducatte 

   P/ Coordenação do Fórum das Seis 
 
 
 
 
 
 
Para: 
Prof. Dr. Vahan Agopyan, Reitor da USP e Presidente do Cruesp. 
 
C/cópia para: 
Prof. Dr. Antônio José Meirelles (Tom Zé), Reitor da Unicamp. 
Prof. Dr. Pasqual Barretti, Reitor da Unesp. 
Profa. Laura Laganá, Superintendente do Centro Paula Souza. 
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Ofício Fórum das Seis nº 8/2022 

 

São Paulo, 23 de maio de 2022. 

 
 
 
Assunto: Solicita agendamento de reuniões. 

 
 
Ilmo. Sr. 
Prof. Dr. Antônio José Meirelles (Tom Zé), 

Reitor da Unicamp e Presidente do Cruesp. 

 
 
 
 Servimo-nos do presente para encaminhar a V.Sa. as solicitações que seguem: 

 
1) Agendamento de reunião para discussão da Pauta Unificada de Reivindicações 2022, relativa 

à data-base deste ano, definida a partir dos debates e encaminhamentos de todas as categorias 

envolvidas. A Pauta foi protocolada junto ao Cruesp em 13/4/2022, acompanhada de ofício com a 

solicitação de reunião, para o qual não houve retorno até este momento. 

 
2) Definição da data para a primeira reunião do grupo de trabalho (GT), cuja reativação foi 

acordada entre as partes na negociação de 17/3/2022. Naquela oportunidade, o Cruesp 

comprometeu-se a agendá-la para breve, tendo como objetivo listar os estudos e levantamentos 

que precisam ser feitos pelas universidades para subsidiar a construção de propostas para um 

plano de reposição das perdas históricas e para um plano de valorização dos níveis iniciais das 

carreiras.  

 
 No aguardo de vosso retorno, na expectativa de manutenção do salutar clima de diálogo 

estabelecido entre as partes, subscrevemo-nos atenciosamente, 

 

 
 
 
 
 

 

      Prof. Dr. Paulo Cesar Centoducatte 

   P/ Coordenação do Fórum das Seis 

 
 
 
 
 
 
 
Para: 
Prof. Dr. Antônio José Meirelles (Tom Zé), Reitor da Unicamp e Presidente do Cruesp. 

 
C/cópia para: 
Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Junior, Reitor da USP. 

Prof. Dr. Pasqual Barretti, Reitor da Unesp. 

Profa. Laura Laganá, Superintendente do Centro Paula Souza. 
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Ofício Fórum das Seis nº 15/2021 
São Paulo, 30 de setembro de 2021. 

 
 
Assunto: Solicita agenda com o presidente do Cruesp em 4/10/2021. 

 
 
Ilmo. Sr. 
Prof. Dr. Vahan Agopyan,  

Reitor da USP e Presidente do Cruesp. 

 
 
 Na expectativa da continuidade do diálogo entre as partes, em prol dos interesses da comunidade 

acadêmica, dirigimo-nos a V.S.ª para reivindicar o agendamento de uma reunião entre Fórum das Seis e o 

presidente do Cruesp, Prof. Dr. Vahan Agopyan, na segunda-feira, 4/10/2021, às 11h. 

 Tal solicitação se coaduna com a oportunidade da presença de representações das entidades do 

Fórum das Seis na USP, em 4/10/2021, em manifestação pela reabertura das negociações entre as 

partes. 
 

 Na expectativa de atendimento à solicitação, certos da sensibilidade dos senhores reitores diante 

dos temas, subscrevemo-nos atenciosamente, 

 
 
 
 
 

 
      Prof. Dr. Paulo Cesar Centoducatte 

   P/ Coordenação do Fórum das Seis 
 
 
 

 
 
 
Para: 
Prof. Dr. Vahan Agopyan, Reitor da USP e Presidente do Cruesp. 
 
C/cópia para: 
Prof. Dr. Antônio José Meirelles (Tom Zé), Reitor da Unicamp. 
 
Prof. Dr. Pasqual Barretti, Reitor da Unesp. 
 
Profa. Laura Laganá, Superintendente do Centro Paula Souza. 
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Ofício Fórum das Seis nº 16/2021 
São Paulo, 20 de outubro de 2021. 

 
 
Assunto: Encaminha ‘Carta aberta’. 
 
 
Ilmo. Sr. 
Prof. Dr. Vahan Agopyan,  
Reitor da USP e Presidente do Cruesp. 
 
 
 
 Servimo-nos deste para encaminhar a Vossa Senhoria, com cópia aos demais integrantes do 
Cruesp, a carta aberta anexa. 
 No aguardo de resposta às questões suscitadas no documento e certos da sensibilidade dos 
senhores diante dos temas, subscrevemo-nos atenciosamente, 
 

 
 
 
 
 
 

 
      Prof. Dr. Paulo Cesar Centoducatte 

   P/ Coordenação do Fórum das Seis 
 
 
 

 
 
 
 
Para: 
Prof. Dr. Vahan Agopyan, Reitor da USP e Presidente do Cruesp. 
 
C/cópia para: 
Prof. Dr. Antônio José Meirelles (Tom Zé), Reitor da Unicamp. 
 
Prof. Dr. Pasqual Barretti, Reitor da Unesp. 
 
Profa. Laura Laganá, Superintendente do Centro Paula Souza. 

 

DCE da Unicamp, DCE-Livre da USP, DCE das FATECs e Representação Estudantil da Unesp 
 
 

Ofício Fórum das Seis nº 17/2021 
São Paulo, 22 de outubro de 2021. 

 
 
Assunto: Solicita informações sobre repasses, aposentadorias, contratações e outros. 

 
 
Ilmo. Sr. 
Prof. Dr. Vahan Agopyan,  
Reitor da USP e Presidente do Cruesp. 
 
 
 

 Servimo-nos deste ofício para solicitar ao Cruesp alguns esclarecimentos que julgamos relevantes e de 

interesse do conjunto da comunidade das universidades estaduais paulistas. Trata-se de questões relacionadas às 

condições de trabalho de servidores docentes e técnico-administrativos, bem como à situação financeira das 

instituições. São elas: 
  

Informações sobre aposentadorias, contratações e folha de pagamento/Planilha Cruesp: 
 
a) Em 2020, houve contratações de docentes e técnico-administrativos? Em caso afirmativo, relacionar a quantidade 

de contratações, por universidade, especificando as respectivas funções e níveis nos quais ocorreram. 

 
b) Em 2021, houve contratações de docentes e técnico-administrativos? Há previsão de contratações a serem 

realizadas ainda em 2021? Em caso afirmativo, relacionar a quantidade de contratações e previsões de contratações, 

por universidade, especificando as respectivas funções e níveis nos quais ocorreram/ocorrerão. 

 
c) Quantos servidores docentes e técnico-administrativos aposentaram-se em 2020? Relacionar a quantidade de 

aposentadorias, por universidade, com as respectivas funções e níveis nos quais ocorreram. 

 
d) Quantos servidores docentes e técnico-administrativos aposentaram-se e já solicitaram aposentadoria em 2021? 

Relacionar a quantidade de aposentadorias/solicitações, por universidade, com as respectivas funções e níveis nos 

quais ocorreram/ocorrerão. 
 
e) A tabela a seguir mostra, para cada uma das três universidades, na primeira coluna, os valores da folha de 

pagamento mensal em 2021, calculados como a soma dos “Valores brutos da folha de pagamento (Em R$)” com 

os “Royalties do Petróleo”, para cada mês, disponíveis na Planilha Cruesp. Na segunda coluna, está a diferença da 

folha do mês com a do mês anterior. Assim, como exemplo, é possível notar que a folha da Unesp em março foi de 

R$ 7,014 milhões maior que a de fevereiro; a folha da Unicamp de maio foi R$ 3,985 milhões maior que a de abril; e 

a folha da USP de setembro foi R$ 9,032 milhões maior que a de agosto. Sabemos que há, em alguns poucos 

meses, uma concentração de gozo de férias, o que tende a aumentar a folha desses meses (devido ao pagamento 

do “1/3 de férias”). Porém, estas variações no ano de 2021 estão ocorrendo em meses diferentes e com valores 

muito maiores do que em anos anteriores. Desta forma, solicitamos uma justificativa detalhada para estas flutuações 

nas folhas de pagamento das três universidades ou, se for o caso, que a Planilha Cruesp seja revista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNESP UNICAMP USP

Folha Dif. Mês Ant. Folha Dif. Mês Ant. Folha Dif. Mês Ant.

JAN 180.690.312,00 180.011.606,00 395.110.725,00 JAN 

FEV 179.761.148,00 -929.164,00 178.712.708,00 -1.298.898,00 387.811.434,00 -7.299.291,00 FEV 

MAR 186.775.779,00 7.014.631,00 176.075.586,00 -2.637.122,00 387.682.214,00 -129.220,00 MAR

ABR 181.683.146,00 -5.092.633,00 177.581.234,00 1.505.648,00 391.582.868,00 3.900.654,00 ABR

MAI 182.070.678,00 387.532,00 181.567.223,00 3.985.989,00 392.832.523,00 1.249.655,00 MAI

JUN 182.988.973,00 918.295,00 179.196.438,00 -2.370.785,00 396.884.838,00 4.052.315,00 JUN

JUL 182.477.387,00 -511.586,00 179.335.468,00 139.030,00 392.484.815,00 -4.400.023,00 JUL

AGO 182.671.353,00 193.966,00 180.288.731,00 953.263,00 387.476.724,00 -5.008.091,00 AGO

SET 187.007.794,00 4.336.441,00 178.857.962,00 -1.430.769,00 396.509.215,00 9.032.491,00 SET

OUT
OUT

NOV
NOV

DEZ
DEZ

Total 1.646.126.570,00 1.611.626.956,00 3.528.375.356,00 Total

 
DCE da Unicamp, DCE-Livre da USP, DCE das FATECs e Representação Estudantil da Unesp 

 
 

Ofício Fórum das Seis nº 21/2021 
São Paulo, 22 de dezembro de 2021. 

 
Assunto: Desdobramentos da reunião de 22/12/2021. 
 
 
 
Ilmo. Sr. 
Prof. Dr. Vahan Agopyan,  
Reitor da USP e Presidente do Cruesp. 
 
 
 
 
 Tendo em vista os compromissos assumidos durante a reunião entre Fórum das Seis e Cruesp, em 
22/12/2021, encaminhamos a V.Sa. as seguintes solicitações: 
 
- Que a equipe técnica do Cruesp compareça à reunião marcada para 12/1/2022 com os estudos e simulações 
sobre as reivindicações apresentadas anteriormente, quais sejam: a aplicação do reajuste de 20% em 
janeiro/2022 e o impacto das propostas de valorização dos níveis iniciais das carreiras (já apresentadas pelo 
Fórum das Seis e que seguem novamente anexas); 
 
- Que uma nova reunião entre Cruesp e Fórum das Seis ocorra antes de 25/1/2022, e que o próximo reitor da 
USP, Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Junior, seja convidado a estar presente. 
 
  Certos de vossa atenção, subscrevemo-nos atenciosamente, 
 

 
 

 
      Prof. Dr. Paulo Cesar Centoducatte 

   P/ Coordenação do Fórum das Seis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para: 
Prof. Dr. Vahan Agopyan, Reitor da USP e Presidente do Cruesp. 
 
C/cópia para: 
Prof. Dr. Antônio José Meirelles (Tom Zé), Reitor da Unicamp. 
Prof. Dr. Pasqual Barretti, Reitor da Unesp. 
Profa. Laura Laganá, Superintendente do Centro Paula Souza. 

 

DCE da Unicamp, DCE-Livre da USP, DCE das FATECs e Representação Estudantil da Unesp 

 
 

Ofício Fórum das Seis nº 8/2021 São Paulo, 22 de junho de 2021. 

 
Assunto: Solicita agendamento de reuniões tratadas na primeira negociação. 

 
 
Ilmo. Sr. 
Prof. Dr. Vahan Agopyan,  

Reitor da USP e Presidente do Cruesp. 

 
 
 Na primeira negociação da Data-base 2021, entre Fórum das Seis e Cruesp, no dia 10/6/2021, 

foram acordadas algumas iniciativas para dar prosseguimento ao diálogo entre as partes. Servimo-nos do 

presente para pleitear à Vossa Senhoria que dê encaminhamento a elas: 

 
- Agendamento da primeira reunião do Grupo de Trabalho (GT) Cruesp/Fórum das Seis para tratar do 

plano de recuperação de perdas salariais e valorização dos níveis iniciais das carreiras. 

Obs.: O Fórum das Seis já encaminhou os nomes que o representarão neste GT. 

 
- Agendamento da reunião entre as Procuradorias das Universidades e as Assessorias Jurídicas das 

entidades que compõem o Fórum das Seis.  

Obs.: O Fórum das Seis solicita que esta reunião ocorra na semana de 5 a 9 de julho de 2021. 

 

 Na expectativa de retorno às presentes solicitações, nos despedimos,  

 

Cordialmente, 

 
 

 

      Prof. Dr. Paulo Cesar Centoducatte 

   P/ Coordenação do Fórum das Seis 

 
 
 
 
 
Para: 
Prof. Dr. Vahan Agopyan, 
Reitor da USP e Presidente do Cruesp. 

 
C/cópia para: 
Prof. Dr. Antônio José Meirelles (Tom Zé),  

Reitor da Unicamp. 
 
Prof. Dr. Pasqual Barretti, 
Reitor da Unesp. 
 
Profa. Laura Laganá, 
Superintendente do Centro Paula Souza. 
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Ofício Fórum das Seis nº 9/2021 
São Paulo, 28 de junho de 2021. 

 
Assunto: Solicita agendamento de reunião do GT Cruesp/Fórum das Seis. 
 
Ilmo. Sr. 
Prof. Dr. Vahan Agopyan,  
Reitor da USP e Presidente do Cruesp. 
 
 
 Na primeira negociação da data-base 2021, entre Fórum das Seis e Cruesp, no dia 10/6/2021, 
foram acordadas algumas iniciativas para dar prosseguimento ao diálogo entre as partes. Entre elas, a 
constituição de um grupo de trabalho (GT), com o objetivo de tratar do plano de recuperação de perdas 
salariais e valorização dos níveis iniciais das carreiras. O Fórum das Seis encaminhou logo em seguida os 
nomes que o representarão no referido GT. 
 Considerando o fato de que quase 20 dias se passaram desde então e ainda não foi agendada a 
primeira reunião do GT, o Fórum das Seis externa sua preocupação e solicita que o Cruesp viabilize o 
acordado o mais urgente possível. 
 
 Aproveitamos a oportunidade, também, para solicitar as seguintes informações: 
- O horário da segunda negociação entre Fórum das Seis e Cruesp, agendada para 15/7/2021. 
- O link da transmissão online da segunda negociação, conforme acordado em 10/6/2021.  
 
 Na expectativa de retorno às presentes solicitações, nos despedimos,  

 

Cordialmente, 
 

 

 
      Prof. Dr. Paulo Cesar Centoducatte 

   P/ Coordenação do Fórum das Seis 
 
 
 
 
Para: 
Prof. Dr. Vahan Agopyan, 
Reitor da USP e Presidente do Cruesp. 
 
C/cópia para: 
Prof. Dr. Antônio José Meirelles (Tom Zé),  
Reitor da Unicamp. 
 
Prof. Dr. Pasqual Barretti, 
Reitor da Unesp. 
 
Profa. Laura Laganá, 
Superintendente do Centro Paula Souza. 

 

DCE da Unicamp, DCE-Livre da USP, DCE das FATECs e Representação Estudantil da Unesp 

 
 

Ofício Fórum das Seis nº 4/2022 
 

São Paulo, 25 de fevereiro de 2022. 

 
 
 
Assunto: Encaminha informações e apresenta solicitações sobre reunião de 7/3/2022. 

 
 
Ilmo. Sr. 
Prof. Dr. Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Junior,  

Reitor da USP e Presidente do Cruesp. 

 
 
 
 Tendo em vista o convite recebido pelo Fórum das Seis, para reunião com o Cruesp em 7/3/2022, às 14h, 

servimo-nos do presente para encaminhar algumas informações e apresentar alguns pleitos: 

 
1) Informamos a pauta que o Fórum das Seis espera negociar com o Cruesp, já encaminhada em ofícios 

anteriores: 
-Sobre salários 

- Reajuste, a partir de janeiro 2022, de 20% para recuperação parcial da perda acumulada desde maio/2012; 

- Negociação de um plano de reposição para zerar as perdas restantes, relativas ao período de maio/2012 a 

abril/2022, com a perspectiva de concluir a discussão deste plano ainda na data-base de 2022; 

- Negociação de um plano para a valorização dos níveis iniciais das carreiras, com base nas propostas do 

Fórum das Seis. 
- Sobre pandemia e retorno presencial 

Debate sobre as condições seguras para a volta às atividades presenciais. 

 
 

2) Informamos os nomes dos representantes das entidades sindicais para a reunião de 7/3: 

 
Associação dos Docentes da Unesp (ADUNESP) 

- João da Costa Chaves Jr.  -  jccj54@gmail.com    

- Antonio Luís de Andrade  -  tatoandrade@gmail.com   

 
Sindicato dos Trabalhadores da Unesp (SINTUNESP) 

- Alberto de Souza  -  alberto.souza@unesp.br  

- João Carlos Camargo de Oliveira  -  jcc.oliveira@unesp.br  

 
Associação dos Docentes da USP (ADUSP) 

- Annie Schmaltz Hsiou - anniehsiou@ffclrp.usp.br  

- Michele Schultz  -  mschultz@adusp.org.br  

 
Associação de Docentes da Unicamp (ADUNICAMP) 

- Paulo Cesar Centoducatte  -  ducatte@gmail.com  

- Maria Silvia Viccari Gatti  -  msvgatti@gmail.com 

 
Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp (STU) 

- Elisiene do Nascimento Lobo -  elisienebio@yahoo.com.br 

- José Luís Pio Romera  -  romera@iar.unicamp.br  

 
Sindicato dos Trabalhadores do Ceeteps (SINTEPS) 

- Denise Rykala  -  sinteps.denise@uol.com.br 

- Neusa Santana Alves  -  sinteps.neusa@uol.com.br    

 
Sindicato dos Trabalhadores da USP (SINTUSP) 

- Magno de Carvalho  -   magnocar47@gmail.com   

- Reinaldo Santos de Souza  -  rei7561@gmail.com  

 

 
DCE da Unicamp, DCE-Livre da USP, DCE das FATECs e Representação Estudantil da Unesp 

 
 

Ofício Fórum das Seis nº 7/2022 
 

São Paulo, 13 de abril de 2022. 
 
 
 
Assunto: Protocolo da Pauta Unificada de Reivindicações 2022 e outros. 
 
 
Ilmo. Sr. 
Prof. Dr. Antônio José Meirelles (Tom Zé), 
Reitor da Unicamp e Presidente do Cruesp. 
 
 
 
 Servimo-nos do presente para encaminhar a V.Sa. a Pauta Unificada de Reivindicações 2022, 
relativa à data-base deste ano, definida a partir dos debates e encaminhamentos de todas as categorias 
envolvidas. Solicitamos que o Cruesp agende uma reunião com o Fórum das Seis para discuti-la. 
 
 Aproveitamos a oportunidade para indagá-lo se já há uma data definida para a primeira reunião do 
grupo de trabalho (GT), cuja reativação foi acordada entre as partes na negociação de 17/3/2022. Naquela 
oportunidade, o Cruesp comprometeu-se a agendá-la para breve, tendo como objetivo listar os estudos e 
levantamentos que precisam ser feitos pelas universidades para subsidiar a construção de propostas para 
um plano de reposição das perdas históricas e para um plano de valorização dos níveis iniciais das 
carreiras.  
 
 No aguardo de vosso retorno, subscrevemo-nos atenciosamente, 
 

 
 
 
 
 

 
      Prof. Dr. Paulo Cesar Centoducatte 

   P/ Coordenação do Fórum das Seis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para: 
Prof. Dr. Antônio José Meirelles (Tom Zé), Reitor da Unicamp e Presidente do Cruesp. 
 
C/cópia para: 
Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Junior, Reitor da USP. 
Prof. Dr. Pasqual Barretti, Reitor da Unesp. 
Profa. Laura Laganá, Superintendente do Centro Paula Souza. 

 

DCE da Unicamp, DCE-Livre da USP, DCE das FATECs e Representação Estudantil da Unesp 

 
 

Ofício Fórum das Seis nº 3/2022 

São Paulo, 27 de janeiro de 2022. 

 
Assunto: Solicita reunião entre as partes. 
 
 
Ilmo. Sr. 
Prof. Dr. Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Junior,  
Reitor da USP e Presidente do Cruesp. 
 
 
 
 O Fórum das Seis cumprimenta V.Sa. pela posse como reitor da USP, desejando-lhe uma gestão 

profícua e de bons frutos para a universidade pública, a comunidade acadêmica que a constrói no dia a dia 

e a sociedade que a sustenta e se beneficia dos seus relevantes serviços em ensino, pesquisa e extensão. 

 
 Como a posse também o coloca na condição de presidente do Conselho de Reitores das 

Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp), aproveitamos a oportunidade para solicitar a V.Sa. o 

agendamento de reunião do Cruesp com o Fórum das Seis ainda no mês de janeiro, para que 

possamos dar continuidade à negociação em aberto entre as partes, mais especificamente a respeito da 

reivindicação de 20% de reajuste para as categorias, como parte da inflação acumulada desde maio/2012, 

e da valorização dos níveis iniciais das carreiras, conforme apresentamos em ofícios anteriores (segue 

anexo o Ofício Fórum 18/2021, de 26/11/2021, que detalhou essa reivindicação ao Cruesp). 

 
 Como é do conhecimento de V.Sa., no dia 12/1/2022 houve uma reunião entre as equipes técnicas 

do Cruesp e do Fórum das Seis. Como os representantes do Cruesp não levaram àquela reunião as 

simulações que haviam sido combinadas anteriormente (sobre o impacto da aplicação do índice de 20% 

aos salários em janeiro/2022 e sobre as propostas do Fórum das Seis para a valorização dos níveis 

iniciais das carreiras), ficou acertado que o fariam antes da próxima reunião entre Cruesp e Fórum das 

Seis. Assim, lembramos a necessidade de que tais simulações nos sejam enviadas o quanto antes. 

 
 Ainda de acordo com ofícios anteriores, solicitamos que a próxima reunião entre Cruesp e Fórum 

das Seis contenha outras duas questões relevantes: 1) a posição das instituições sobre os tempos 

aquisitivos dos servidores no período de vigência da LC 173/2020 e que impactam direitos relativos a 

quinquênios, sexta-parte, licença-prêmio, progressões e outros; 2) o debate democrático sobre o retorno 

às atividades presenciais nas instituições, especialmente no momento em que o número de 

contaminações cresce exponencialmente por conta da variante ômicron.  

Julgamos importante, também, que as assessorias econômicas das reitorias estejam presentes na 

reunião entre Cruesp e Fórum das Seis. 
 
 A coordenação do Fórum das Seis coloca-se à disposição de V.Sa. para quaisquer 

esclarecimentos ou diálogos que julgue necessários. 

 
DCE da Unicamp, DCE-Livre da USP, DCE das FATECs e Representação Estudantil da Unesp 

 
 

Ofício Fórum das Seis nº 9/2022 
 

São Paulo, 23 de maio de 2022. 
 
 
 
Assunto: Sobre a aplicabilidade da LC 191/2022. 
 
 
Ilmo. Sr. 
Prof. Dr. Antônio José Meirelles (Tom Zé), 
Reitor da Unicamp e Presidente do Cruesp. 
 
 
 
 Servimo-nos do presente para solicitar a V.Sa. o agendamento de reunião entre Cruesp e Fórum 
das Seis para discussão sobre a aplicabilidade da Lei Complementar (LC) 191/2022 no âmbito das 
universidades estaduais paulistas e do Centro Paula Souza.  

A LC 191/2022 alterou a anterior Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que 
estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), restituindo 
a contagem do tempo de serviço entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 para servidores 
públicos civis e militares das áreas da saúde e da segurança pública, da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios.    

Dessa forma, a referida reunião tem o objetivo de termos conhecimento sobre como a inovação 
trazida pela LC 191/2022 está sendo tratada pelas instituições e quando será implementada, tendo em 
vista a preservação dos direitos dos envolvidos. 

 
 
 No aguardo de vosso retorno, na expectativa de manutenção do salutar clima de diálogo 
estabelecido entre as partes, subscrevemo-nos atenciosamente, 
 

 
 
 
 
 

 
      Prof. Dr. Paulo Cesar Centoducatte 

   P/ Coordenação do Fórum das Seis 
 
 
 
 
 
 
 
Para: 
Prof. Dr. Antônio José Meirelles (Tom Zé), Reitor da Unicamp e Presidente do Cruesp. 
 
C/cópia para: 
Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Junior, Reitor da USP. 
Prof. Dr. Pasqual Barretti, Reitor da Unesp. 
Profa. Laura Laganá, Superintendente do Centro Paula Souza. 

Alguns dos ofícios não 
respondidos em 2021 e 2022

Entidades nacionais representativas dos movimentos sindical e estudan-
til – como ANPG, UNE, UBES, ANDES-SN e outras – estão organizando um ‘Dia 
Nacional de Mobilização em Defesa da Educação e da Ciência’, em 9 de junho. O 
objetivo é protestar contra os seguidos cortes do governo Bolsonaro à ciência e à 
educação (somente nesta semana, foram bloqueados R$ 3,3 bilhões da educação, 
atingindo as universidades e rede de institutos federais, e mais R$ 2,9 bi da Ciên-
cia e Tecnologia). 

O Fórum das Seis apoia a atividade e convida todas e todos a se somarem 
aos atos. Defender a educação e a ciência públicas – nos âmbitos federal, estadual 
e municipal – interessa de perto à comunidade acadêmica das universidades es-
taduais paulistas e do Centro Paula Souza. Fique atenta/o à divulgação de mais 
detalhes em breve.


