CRUESP

Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas
COMUNICADO CRUESP n° 13/2004

A reunião de 26 de julho entre o CRUESP e o Fórum das Seis transcorreu num clima de cordialidade
e boa vontade na busca de uma conclusão aceitável para ambas as partes.
Ao final, após várias horas de negociação para reformulação e refinamento, a proposta acordada foi:
a) Aplicação de um índice de reajuste de 2% na data-base. Este índice tornou-se possível devido ao
crescimento da arrecadação previamente informado à comunidade, ocorrido nos meses de maio, junho e
no mês de julho como indicam as apurações parciais.
b) Aplicação de um índice de 2,14% em agosto, o qual, composto com os 2% aplicados em maio,
resulta em 4,18%, que corresponde à inflação medida pelo IPC-FIPE de maio de 2003 a abril de 2004.
c) Aplicação da fórmula no mês de janeiro de 2005, usando-se nesta ocasião a arrecadação efetivamente
realizada em 2004, excluindo-se deste valor eventuais resultados devidos a anistia fiscal. Caso o índice
apurado seja maior do que 2,14%, a diferença será aplicada a partir do salário de janeiro de 2005.
Esta proposta, ao mesmo tempo que recupera o poder de compra dos salários, reduz o
comprometimento do orçamento com folha de pagamento em relação àquele realizado em 2003. O
comprometimento ao final de 2004 dependerá da arrecadação realizada, e é mostrado na tabela abaixo
para duas hipóteses de arrecadação:

Estimativa de arrecadação

Unesp

Unicamp

USP

As três

R$ 32,90 bilhões

91,01%

91,49%

86,07%

88,52%

R$ 33,17 bilhões

90,29%

90,77%

85,39%

87,82%

A proposta acordada representa um efetivo esforço para preservar o poder aquisitivo dos salários,
dentro das restrições orçamentárias enfrentadas pelas universidades estaduais paulistas neste momento.
A aplicação desta proposta, quando completa, elevará os salários a patamar igual ou superior ao de maio
de 2002.
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