
A propósito das negociações relacionadas à Pauta Específica UNICAMP/Sindicato dos 

Trabalhadores da Unicamp (STU), a Reitoria da UNICAMP esclarece que: 

 

A. Considerando o cenário de incertezas pelo qual passa o País, a situação 

financeira atual das Universidades Paulistas e a necessidade de atenuar as 

perdas salariais ocorridas ao longo dos últimos doze meses, sem no entanto, 

aprofundar o déficit orçamentário das Universidades, a UNICAMP mantém de 

maneira responsável, a proposta definida pelo CRUESP de reajuste salarial de 

2,2% a partir do dia 1º. de maio, nos salários dos servidores técnicos 

administrativos e docentes da instituição; 

 

B. Até o momento a arrecadação do ICMS totaliza o valor de R$ 43.342.883.290 

(posição 31/05/2019). Considerando o acordado entre o CRUESP e o Fórum 

das Seis, para atingir uma arrecadação de R$ 80 bilhões até o mês de 

setembro, é necessário que, nos próximos meses, a arrecadação mensal seja 

de no mínimo R$ 9.164.279.178. Os custos financeiros estimados para o 

Exercício de 2019 das solicitações incluídas na Pauta Específica alcançam: 

 

• Item 1 – Auxílio Alimentação – R$ 47 milhões 

• Item 2 – Vale Refeição – R$ 35,4 milhões  

• Item 5 – Enquadramento na Carreira PAEPE – R$ 136,3 milhões 

• Item 6 – Verba para a Carreira PAEPE – R$ 3,4 milhões 

• Item 7 – Gratuidade dos Fretados – R$ 4,5 milhões 

Ao custo total de R$ 226,6 milhões para o próximo semestre, sendo que este, 

anualizado, alcança valores em torno de R$ 453,0 milhões próximo a reserva 

estratégica da UNICAMP, o que poderia comprometer o pagamento de salários 

e custeio da Universidade no próximo ano. 

 

C. A UNICAMP mantém o compromisso do CRUESP de acompanhamento 

conjunto da evolução da arrecadação do ICMS ao longo do 1º. semestre e 

meados do 2º. semestre. Naquela oportunidade, ficou estabelecido o 

agendamento de nova reunião do CRUESP com o Fórum das Seis para a 2ª. 

quinzena de outubro, caso a arrecadação até o final de setembro atinja R$ 80 

bilhões, para uma arrecadação projetada no ano de R$ 108,2 bilhões. A Reitoria 

da Unicamp propõe reuniões mensais com o STU a partir de agosto. 

 

D. A penalização F3 (falta justificada com desconto salarial) será modificada 

para F2 (falta integral abonada), cumprido o Plano de Reposição de horas e/ou 

dias parados durante o movimento de greve de 2018, segundo Ofício 127/2019 

– DEC/CAISM.  

 



E. Conforme solicitado nas reuniões, aceitamos atender à solicitação de desconto 

proporcional do transporte fretado sobre os dias trabalhados e não 

integralmente, conforme solicitado no item 10 da Pauta Específica. 

 

 

F. A Reitoria mantém o compromisso firmado com o Fórum das Seis, em 27 de 

maio, de criação de um Grupo de Trabalho para estabelecer política salarial para 

as três Universidades nos próximos anos, e um GT para acompanhar a proposta 

de Reforma da Previdência. 

 

 

G. Atendendo a Pauta Específica da Área da Saúde, nos comprometemos em 

retomar as reuniões periódicas, com pauta que deve incluir discussões sobre 

todos os itens incluídos no Ofício STU nº. 265/2019, bem como com a área 

específica para estudar a implementação do item 10 da Pauta Específica relativa 

à Orquestra Sinfônica da UNICAMP. 

 

A administração da Universidade se coloca, ainda, à disposição para encaminhar 

propostas conjuntas que defendam a autonomia universitária e o financiamento público 

das Universidades. 

 
As propostas (D), (E) e (G) somente serão implementadas após a finalização da greve. 

 

 

Reitoria da UNICAMP, em 28 de junho de 2019. 

 


