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Data-base 2021   Os números já consolidados do primeiro 
quadrimestre de 2021 mostram que, apesar da crise sanitária causada 
pela pandemia da Covid-19, houve um considerável aumento na 
arrecadação do ICMs neste ano, em comparação com o mesmo 
período de 2020, o que torna plenamente possível um reajuste que 
permita recuperação parcial das perdas salariais acumuladas nas 
universidades públicas paulistas. 
O Fórum das Seis propõe, nesta data-base 2021, um reajuste de no 
mínimo 8% a partir de maio, além da apresentação pelo Cruesp de um 
plano de recuperação das perdas. A proposta, já apresentada, aguarda 
um retorno dos reitores que ainda não iniciaram as negociações.
 
ADunicamp Solidária  Ainda neste contexto da pandemia, a 
ADunicamp desenvolve uma campanha inédita de solidariedade social 
com o objetivo de contribuir para o suprimento de áreas que estão total ou 
parcialmente desassistidas pelos governos.  
A campanha foi iniciada já em março de 2020, no início da pandemia, 
com ações e recursos destinados a auxiliar as áreas de saúde da 
Universidade e também demandas de estudantes, especialmente dos 
segmentos fortemente impactados pelo distanciamento social, como os 
residentes da moradia estudantil. 
Em seguida, como tem sido realizado por centenas de entidades e 
sindicatos em todo o país, as ações foram estendidas para auxílio a 
muitas comunidades e segmentos sociais em extrema vulnerabilidade e 
também desassistidas por políticas públicas eficazes. Boa leitura!



Nesta data-base o Fórum das Seis traz 
como uma de suas reivindicações no 
item salário a recuperação parcial 

das perdas salariais acumuladas, com um rea-
juste de no mínimo 8% em maio de 2021. Além 
disso, o Fórum aponta para a necessidade de 
um “plano de médio prazo para a recuperação 
de perdas, tendo como objetivo, no mínimo, 
recompor o poder aquisitivo de maio de 2012”. 

Invariavelmente, uma dúvida que surge - 
principalmente pelo momento caótico, ocasio-
nado pela pandemia de COVID-19, pelo qual 
atravessa o país - é se o reajuste em maio de 
2021 é possível. A resposta que temos para essa 
pergunta é SIM, e a seguir apresentamos alguns 
dados financeiros, com base na arrecadação do 
ICMS do Estado de São Paulo do primeiro qua-
drimestre/2021, que a justifica.

As tabelas 1 e 2 mostram a evolução do ICMS-
-QPE, que é a base de cálculo dos 9,57% desti-
nados às três universidades estaduais paulistas 
(para a Unicamp, 2,19%), nos quatro primeiros 
meses de 2020 e 2021 (Tabela 1), e a compara-
ção da arrecadação de 2021 com as previsões 
realizadas mês a mês pela Secretaria da Fazen-
da (Tabela 2), que são compatíveis com uma 
arrecadação anual de R$ 118,00 bilhões. Este 
valor é usado para a elaboração da primeira 
versão do orçamento 2021 da Unicamp. 

Como pode ser observado, a arrecadação do 
ICMS/2021 - apesar da crise sanitária - tem ex-
perimentado um crescimento consistente, mês 
a mês, em relação ao arrecadado no primeiro 
quadrimestre de 2020, totalizando em valores 
nominais, uma arrecadação de R$ 6 bilhões a 
mais neste primeiro quadrimestre. 

Tendo em vista que os efeitos mais acentua-
dos da pandemia da COVID-19 na arrecada-
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DATA-BASE 2021 - REAJUSTE 
DE 8% EM MAIO É POSSIVEL! 

TABELA 1 - Arrecadação do ICMS – Primeiro Quadrimestre 2020 e 2021

Fonte: site da Secretaria da Fazenda https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Consulta-Receita-
-Or%C3%A7ament%C3%A1ria.aspx, consulta “Temporal”.

TABELA 2 - Previsão da Secretaria da Fazenda e Arrecadação do Primeiro Quadrimestre de 2021

Fonte: planilha Cruesp: http://www.usp.br/codage/files/quad04-2021.pdf

ção do ICMS no estado de São Paulo, se deram 
entre os meses de abril a julho de 2020, compa-
rar a arrecadação de 2021 com a de 2020 pode 
parecer (e é) não ser totalmente “justa”. Assim, 
a tabela 2 apresenta a comparação dos valores 
arrecadados em 2021 com as projeções realiza-
das pela Secretaria da Fazenda para os meses 
de 2021, compatíveis com uma arrecadação 

total ao final do ano de 2021 de R$ 118,00 bi-
lhões, que nos mostra uma arrecadação 8,81% 
superior (ou seja, R$ 3,4 bilhões a mais), a pre-
vista. Estes dados, indicam fortemente que a 
arrecadação do ICMS-QPE será significativa-
mente superior àquela (R$ 118 bilhões) usada 
na elaboração do orçamento 2021 da Unicamp.

A tabela 3, mostra, com base nas planilhas do 

TABELA 3 - Comprometimento com a Folha – Unesp, Unicamp e USPCRUESP, o comprometimento acumulado das 
folhas de pagamento das três universidades em 
relação às liberações financeiras para os anos de 
2012 a 2020 e o acumulado de janeiro a março, 
para os mesmos anos e para 2021, além dos rea-
justes aplicados aos salários nos respectivos anos.

Observando esta tabela, podemos constatar 
que o comprometimento com a folha de pa-
gamento de 2020 foi o terceiro ano consecuti-
vo com índices inferiores desde 2012. Vemos, 
ainda, que este comprometimento sofreu uma 
queda acentuada a partir de 2017. Vale ressal-
tar que em 2017 o reajuste foi de 0%, bem como 
em 2020. Considerando os índices deste perío-
do (2017 - 2020), o reajuste foi de apenas 3,7%. 
Esses dados reforçam que o Cruesp adotou 
como estratégia para sanar a crise de financia-
mento das Universidades Estaduais Paulistas, o 
arrocho salarial de docentes e servidores/as.

A tabela 4 mostra uma projeção do comprome-
timento, para cada uma das três universidades, da 
folha salarial em relação às liberações financeiras, 
considerando a arrecadação do ICMS-QPE de R$ 
118 bilhões e o reajuste de 8%, a partir de maio de 
2021. A média do comprometimento, conside-
rando as três universidades, será de 83,3%, muito 
inferior ao ano de 2012 (ano base para a recom-
posição salarial proposta pelo Fórum das Seis).

TABELA 4 - Comprometimento com a Folha no Ano de 2021 – com o reajuste de 8%

entrevista

Entrevista com Paulo Cesar Centoducatte, 1º 
Vice-presidente da ADunicamp e Coordenador 
do Fórum das Seis. De acordo com Centoducatte, 
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?

Centoducatte. A arrecadação do ICMS-QPE, 
no quadrimestre (janeiro a abril) de 2021, 
foi R$ 6.671.062.645,00 (18,88%) superior a 
arrecadação no mesmo período de 2020. Este 
enorme aumento, nunca experimentado antes 
para este período, poderia ser facilmente atri-
buído à queda de arrecadação do ano passado. 
Porém, é importante lembrar que este período 
abrange somente um mês (abril) da queda 
significativa da arrecadação de 2020 devido a 
Covid-19. 

Além disso, quando a base de comparação é a 
previsão da arrecadação, realizada pela Secre-
taria da Fazenda do Estado, para este mesmo 
período de 2021 e baseada em uma arreca-
dação anual de R$ 118,0 bilhões, notamos 
um aumento de R$ 3,4 bilhões (8,8%). Tudo 
isso nos permite dizer que a arrecadação do 
ICMS-QPE deste ano será superior ao valor 
de R$ 118,0 bilhões usados na elaboração do 
orçamento da Unicamp para 2021 e que apon-
ta para um comprometimento com a folha 
de pagamentos das três universidades, caso o 
reajuste seja de 8%, para algo um pouco mais 
que 83% e se a arrecadação, como tudo indica, 
for superior aos R$ 118 bilhões, este compro-
metimento será menor.

Houve uma redução dos índices de repasses 
dos royalties de petróleo, se considerarmos 
os índices de 2020 e 2021 (tabela acima). 

Qual o impacto nos orçamentos das univer-
sidades e se você considera que isso afetaria 
diretamente a negociação salarial

Centoducatte. Em primeiro lugar é preciso 
deixar bem claro a importância destes recur-
sos provenientes dos royalties para as univer-
sidades estaduais paulistas. E foi compreen-
dendo a sua importância para caminharmos 
em direção à solução do problema “Insufici-
ência Financeira”, que foi uma bandeira e uma 
conquista do Fórum das Seis junto à ALESP. 
Porém, os valores envolvidos são bastante 
modestos em relação aos repasses relativos 
aos 9,57% do ICMS-QPE. No ano de 2020 os 
recursos provenientes dos royalties totaliza-
ram o valor de R$ 156.774.249, e o repasse 
dos 9,57%, para as universidades, foi de R$ 
10.543.498.361, portanto, somente 1,49% do 
total. 

Fonte: planilha Cruesp: http://www.usp.br/codage/files/quad04-2021.pdf
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Caso a tendência atual se man-
tenha, em 2021 as universidades 
deverão deixar de receber, devido 
aos royalties, algo em torno de R$ 
59.574.214. A Unicamp, em 2020, 
recebeu aproximadamente 22% 
deste valor. Portanto, estamos fa-
lando que a Unicamp pode deixar 
de receber algo em torno de R$ 
13.106.327. 
Por último, gostaria de ressaltar a 
necessidade de um engajamento 
de toda a comunidade e das di-
reções centrais das universidades 
na luta na ALESP, em particular 
na discussão da LDO, para que o 
governo estadual assuma o paga-
mento da “Insuficiência Finan-
ceira” das universidades como 
previsto na Lei 1.010/2007.

A LC 173 não poderá ser usada 
como argumento para manter os 
salários congelados?

Centoducatte. Respondendo di-
retamente à pergunta a resposta é 
SIM, os reitores poderão usar este 
argumento. Esta resposta, é base-
ada no que já vem acontecendo.  
As universidades já vêm usando 
este argumento, porém é preciso 
ressaltar que de forma, no míni-

mo equivocada. As universidades 
têm usado a LC 173 para justificar 
diversos tipos de contingencia-
mentos que não estão previstos 
na referida lei e inclusive são 
destacados na “Nota Técnica SEI 
nº 20581/2020 do Ministério da 
Economia” divulgada no dia 6 de 
junho de 2020. Só como exemplo 
reproduzo aqui o item 17 da referi-
da nota técnica (grifos meus): “Ao 
analisar conjuntamente o disposto 
nos incisos I e IX do art. 8º da Lei 
Complementar no 173, de 2020, 
entende-se que as progressões e 
promoções, por exemplo, não se 
enquadram na vedação apresen-
tada em tais dispositivos, uma vez 
que tratam-se de formas de desen-
volvimento nas diversas carreiras 
amparadas em leis anteriores e 
que são concedidas a partir de 
critérios estabelecidos em regula-
mentos específicos que envolvem, 
além do transcurso de tempo, 
resultado satisfatório em processo 
de avaliação de desempenho e em 
obtenção de títulos acadêmicos. 
Conclui-se, portanto, que para essa 
situação, tal vedação não se aplica”.
Para além da norma técnica, 
existem pareceres de tribunais, 
decisões de primeira instância 

e mesmo de segunda instância 
pelo país a fora, inclusive em São 
Paulo, que dizem o contrário do 
entendimento atual das adminis-
trações centrais das universidades 
estaduais paulistas. Temos tam-
bém o exemplo do TRT (Tribunal 
Regional do Trabalho) da 2ª Re-
gião (São Paulo) que em audiência 
de conciliação dos metroviários 
de São Paulo propôs um reajuste 
nos salários, no vale-refeição e 
no vale-alimentação, de 7,79% 
além de um abono salarial. Assim, 
respondendo, outra vez, a sua 
pergunta se “A LC 173 não poderá 
ser usada como argumento para 
manter os salários congelados?” 
Sim, o Cruesp poderá usar a LC 
173 como argumento para não 
atender as nossas reivindicações 
(constantes na Pauta Unificada 
do Fórum das Seis). Porém, não 
podemos aceitar esse argumento e 
lutar para fazer com que o Cruesp, 
caso adote esta postura, mude a 
sua interpretação da amplitude da 
aplicabilidade da LC 173.

Outra questão importante e 
evidenciada pelo Fórum das 
Seis são as Renúncias Fiscais. 
Projetos da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO 2021) 
apontam que o Estado de São 
Paulo deixará de receber mais de 
R$ 40 bilhões. Qual o impacto 
para as universidades Estaduais 
Paulistas? Quais ações do Fórum 
das Seis contra isso? 

Centoducatte. R$ 40 bilhões de 
renúncias fiscais de ICMS, signi-
fica retirar 75% deste montante 
da base de cálculo das universi-
dades (R$ 30 bilhões). Destes R$ 
30 bilhões as universidades têm 
9,57%, portanto estamos falando 
da retirada de R$ 2,871 bilhões 
das universidades (da Unicamp 
são R$ 658,74 milhões). O Fórum 
das Seis, como em todos os anos, 
tem trabalhado junto aos depu-
tados estaduais para que na LDO 
e na LOA essas isenções sejam 
reduzidas (que sejam mantidas 
somente as que têm impacto 
social, tais como isenções nos 
itens da cesta básica, medica-
mentos etc.), e que também se 
tenha transparência nas isenções 
concedidas. Além disso, também 
temos feito a denúncia destas 
renúncias descabidas de impos-
tos nos diversos espaços que o 
Fórum das Seis atua.

ADunicamp faz campanha 
inédita de solidariedade 
e enfrentamento 
à pandemia 

SOLIDARIEDADE

Em abril de 2020, a pan-
demia do novo corona-
vírus tragicamente fazia 

suas primeiras vítimas no país. 
A ADunicamp desafiou o caráter 
antissocial e genocida das polí-
ticas neoliberais e negacionistas 
disseminadas por várias esferas 
governamentais, empenhou sua 
estrutura administrativa e signi-

ficativas reservas para o enfren-
tamento da pandemia em inédita 
campanha de solidariedade social.

Para tanto, foi criada uma 
comissão dedicada a elaborar 
estratégias, acolher de solicitações 
e definir mobilizações, e, com 
a Diretoria, dedicou-se durante 
todo ano passado a promoção de 
dezenas de ações. Estas procu-

raram atender as demandas das 
áreas de saúde da Universidade, 
dos estudantes, particularmente 
aqueles residentes da moradia 
estudantil. As ações foram esten-
didas a muitas comunidades, que 
se encontravam em situação de 
extrema vulnerabilidade, ligadas 
aos movimentos pela moradia 
ou às Instituições filantrópicas. 

Doação de EPI’s, cestas básicas 
e refeições tornaram-se ações 
rotineiras do nosso sindicato em 
2020, por meio de investimentos 
financeiros que se aproximam de 
um milhão de reais. 

Com a persistência e recrudes-
cimento da pandemia, ainda no 
final do ano passado, repetindo 
seus compromissos consequentes 

e generosos, a ADunicamp deci-
diu pela continuidade das ações 
solidárias, inclusive com mais 
aportes financeiros.

MAIS DOAÇÕES
Neste sentido, do início de 

2021 até o presente, realizamos 
novas doações de cestas básicas, 
reformas e melhorias em áreas de 
descanso dos profissionais de saú-
de dos hospitais Universitários e 
apoio a cooperativa promotora de 
trabalho e renda. Destacando-se:

- a doação de 640 cestas básicas, 
mais volumosas e variadas, para 
as comunidades Mandela, Itayu, 
Marielle Vive e Mauá, e também 
para o projeto que atende famílias 
de estudantes carentes vinculadas 
à Universidade, inclusive indíge-
nas.

- o apoio financeiro a projetos 
de geração de renda em parceria 
com o ITCP, uma iniciativa da 
própria Unicamp.

- a realização de pequenas 
reformas e aquisição de estofa-
dos e equipamentos em áreas de 
descanso para médicos e demais 
profissionais da saúde junto ao 
Hospital Universitário e Caism.

CAMPANHA ADUNICAMP 
SOLIDÁRIA

Com a campanha “ADunicamp 
Solidária”, lançada em março de 
2021, a entidade convoca toda a 
comunidade da Unicamp para 
atuar em prol da redução dos im-
pactos causados pela pandemia da 
Covid-19, que a cada dia agrava 
as condições sociais da população 
da RMC, principalmente a que se 
encontra em situação de extrema 
pobreza.

COMO COLABORAR
Diversas entidades da sociedade 

civil e comunidades necessitam de 
alimentos e produtos de higiene 
pessoal para que sejam distribu-
ídos entre as famílias atendidas. 
Devido ao cenário insalubre, neste 
momento a ADunicamp não rece-
berá as doações. 

Porém, através de seus canais de 
comunicação (site, e-mail e redes 
sociais), a Associação divulgará 
sistematicamente os endereços 
de todas as entidades que foram e 
estão sendo atendidas.

Posto isso, pedimos para que os/
as que desejam efetuar doações, 
procurem diretamente as lideran-
ças dos movimentos sociais, das 
entidades civis e religiosas e das 
comunidades.

Em destaque, na última página 
deste boletim, disponibilizamos uma 
lista de entidades atendidas pela 
ADunicamp e suas características.

CONTE COM A ADUNICAMP 
PARA APOIÁ-LO EM SUAS 
AÇÕES SOLIDÁRIAS

Em caso de dificuldade para 
estabelecer contato, a ADunicamp 
se coloca à disposição para fazer 
a interlocução e agilizar a doação 
(contatos da ADunicamp: (19) 
35212479 – imprensa@aduni-
camp.org.br).

Vale lembrar que todas as ins-
tituições e comunidades citadas 
estão tomando os cuidados e 
seguindo os protocolos de segu-
rança para receber as doações. 
Neste sentido, a ADunicamp 
solicita, por parte dos/as doares/
as, o uso adequado de máscaras 
e álcool em gel durante a entrega 
das doações.

“A solidariedade é o sentimento que 
melhor expressa o respeito pela  

dignidade humana”
Franz Kafka
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OBRA SÃO JOÃO BOSCO
Endereço: R. José Paulino, 479 – Centro,  
Campinas – SP

A Obra Social São João Bosco, uma Organização 
da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, atua na ci-
dade de Campinas (SP. As unidades de atendimen-
to são divididas por Centros de Educação Infantil e 
Núcleos de Atendimento Socioassistenciais.
A Obra atende 2.150 pessoas diariamente, na 
Educação Infantil, nas atividades desenvol-
vidas com crianças e adolescentes no contra-
turno escolar e nas oficinas de qualificação 
profissional oferecidas a jovens e adultos, 
disponibilizados gratuitamente.

PROGEN
Endereço: Av. Adolpho Bloch, 300 (antiga 
Avenida Hum), Jd. Bassoli, Campinas-SP

O Projeto Gente Nova é uma Organização da 
Sociedade Civil que atua há 35 anos na região 
Noroeste da cidade de Campinas, a partir das 
diretrizes da Política Nacional da Assistência 
Social, atendendo crianças, adolescentes, 
adultos e comunidade em situação de 
vulnerabilidade e risco pessoal e social.

EUFRATEN
Endereço: Av. Eng. Márcio Duarte Ribeiro, 
500 – Jardim do Lago II, Campinas – SP

Organização sem fins lucrativos, que há 
mais de 40 anos dedica-se a educar com 
autoconhecimento crianças, adolescentes e 
jovens que vivem em comunidades de baixa 
renda.

CEPROMM
Endereço: R. Corumbataí, 254 – Jardim  
Itatinga, Campinas – SP

O Centro de Promoção para um Mundo 
Melhor (CEPROMM) é um OSC (Organização 
da Sociedade Civil) sem fins lucrativos que atua 
com foco na garantia de direitos da criança 
e do adolescente. Instalado no bairro Jardim 
Itatinga, em Campinas-SP, a entidade atende 
diariamente 270 crianças e adolescentes.

MAE MARIA ROSA
Endereço: R. Vicente Palombo, 34 – Jardim 
Campineiro, Campinas – SP

O MAE MARIA ROSA é uma instituição de 

assistência social e educação não formal, que 
atende crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
Atua no atendimento e na promoção da 
garantia de direitos de crianças, adolescentes e 
de grupos familiares.

DIREITO DE SER
Endereço: R. Ozualdo Rodrigues, 120 – 
Jardim Campineiro, Campinas – SP

A Associação Beneficente Direito de 
Ser desenvolve e implanta programas 
socioeducativos com crianças, adolescentes 
e jovens (6 a 24 anos), com ênfase na arte-
educação, buscando seu desenvolvimento 
integral e seu afastamento de situações de 
risco e vulnerabilidade social.

AMIC (AMIGOS DA CRIANÇA)
Endereço: Rua Rosa Agritelli Cipriano, 1 – 
Jardim do Lago II, Campinas – SP

A AMIC – Amigos da Criança atua em 
Campinas desde 1990. Acolhe inúmeras 
pessoas com a condição de sobrevivência 
totalmente aquém dos mínimos aceitáveis para 
uma vida física, mental e espiritual saudável.
A entidade desenvolve ações sociais junto à 
população em situação de risco social, na sua 
maioria localizada abaixo da linha da pobreza, 
priorizando intervenções que visem acolher, 
amparar, e orientar a criança, o adolescente e 
seu núcleo familiar.

MINHA CAMPINAS
Endereço: R. Luzitana, 1779 – Centro,  
Campinas – SP

A Minha Campinas é uma rede de pessoas 
conectadas na construção de um processo 
mais participativo das tomadas de decisão 
de interesse público da cidade, por meio de 
mobilizações e fomento a comunidades de 
ação, utilizando tecnologias sociais e digitais 
de maneira estratégica, criativa e humana.

CÂNDIDO FERREIRA
Endereço: R. José Rosolém, 677 – Jardim 
Londres, Campinas – SP

O Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, 
situado na Rua Helena Fabrini, s/nº, Distrito 
de Sousas, Campinas – SP é uma entidade 
filantrópica, inaugurada em 24/04/1924 
como um hospital psiquiátrico e dedicada 

desde então ao tratamento das pessoas com 
transtornos mentais. 
Atualmente, o Cândido realiza aproximadamente 
6.500 atendimentos/mês contando com a 
colaboração de cerca de 950 funcionários que 
atuam em suas unidades de atendimento para 
crianças, adolescentes e adultos, distribuídas em 
todo município de Campinas, tais como: Centros 
de Atenção Psicossocial, Centros de Convivência, 
Consultório na Rua, Residências Terapêuticas, 
Oficinas de Inclusão Social pelo Trabalho e 
Projetos Culturais, todos esses serviços compõem 
a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

PROJETO PADRE ANTÔNIO
Endereço: R. Adelino de Abreu, 166 – Jardim 
São Marcos, Campinas – SP - Paróquia São 
Marcos, o Evangelista

MARIELLE VIVE!
Endereço: Estrada do Jequitibá, km 07,  
Valinhos – SP

Comunidade do Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra em Valinhos. 
Atualmente o acampamento é composto por 
104 famílias.

COMUNIDADE MANDELA
Endereço: Rua Dezessete, 367, Núcleo 
Residencial Nossa Senhora Aparecida
Campinas – SP.

COMUNIDADE ITAYÚ
Endereço: Rua Itapemirim, 271, Jardim Itayu, 
Campinas – SP

Comunidade formada por aproximadamente 
120 famílias.

COMUNIDADE MAUÁ
Endereço: Rua Mauá, 340, Luz (fica em frente 
da Estação da Luz)
São Paulo – SP

Comunidade formada por aproximadamente 
200 famílias.

ITCP 
Cooperativas de catadores; Agricultoras;  
Horta das Margaridas – https://www.itcp.
unicamp.br/

Endereço: Av. Érico Veríssimo, 800, Cidade 
Universitária, Barão Geraldo, Campinas – SP
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