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7º DIA DA GREVE

NEGOCIAÇÃO FÓRUM DAS SEIS X CRUESP

“AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE
NOVO REAJUSTE, NO 2º SEMESTRE”
BENEFÍCIOS: Negociação hoje à tarde com o vice-reitor,
que é o reitor em exercício

N

a reunião foi apresenta a contra proposta do Fórum das Seis,
CONTRA PROPOSTAS AO CRUESP
reproduzida aqui, na íntegra, ao lado.
DATA BASE 2018
Foram mais de duas horas de discussão intensa logo após a apresentação da contra proposta. O Cruesp, representado por seu
presidente, reitor da USP, Vahan Agopyan e os dois vice-reitores 1. Reconhecimento oficial, pelo Cruesp, das
da Unesp e da Unicamp, declarou que concorda com os dois pri- perdas salariais das categorias no período
meiros itens, mas neste momento, fica mantido o índice de 1,5%. de maio/2015 a abril/2018 (12,56% na USP e
Com relação ao 3º item, propõe avaliar os eventuais excedentes Unicamp, 16,04% na Unesp).
financeiros.
Sobre o 4º item apresentado, a Procuradora Geral da USP, Adria- 2. Acompanhamento quadrimestral da arrecana Fragalle, falou sobre a aprovação do STF com relação ao des- dação do ICMS, considerando como primeiro
conto dos dias parados, mas que a legislação permite negociação quadrimestre o período de abril a julho/2018,
mediante reposição das horas.
por meio de reuniões mensais de grupo de traSegundo Vahan, agora com o ponto eletrônico, ele tem o registro, balho (Fórum das Seis e Cruesp) a ser criado
explicando que esta questão deve ser acertada no acordo de final para este fim.
de greve e lembrando que há uma divergência entre Sintusp e reitoria com relação a horas da greve a serem repostas ou reposição 3. Plano de recuperação de perdas baseado no excedente (sobre o previsto) da arredo trabalho acumulado, que é a posição do Sindicato.
cadação
do ICMS em 2018, com aplicação
PAUTA ESPECÍFICA - REUNIÃO GARANTIDA PARA HOJE
quadrimestral (conforme detalhado no ítem
Depois do reitor Vahan se queixar dos "atos truculentos e piquetes
2).
Destinação deste excedente, na seguinte
ocorridos nos últimos dias", o Sintusp o lembrou da indignação
causada pela não realização da negociação da pauta específi- proporção: 80% para salários, 10% para conca, começando pelo reajuste do VA e do VR, antes da reunião do tratações e carreira, 10% para permanência
estudantil.
Cruesp.
Ao término da reunião com o Cruesp, os representantes do Sin3.1) Iniciar a recuperação salarial das categotusp procuraram o reitor Vahan e propuseram que a negociação
rias com um reajuste necessário para repor
da pauta específica ocorresse no dia seguinte, ou seja, hoje, com
propostas concretas sobre os benefícios congelados há 5 anos, a inflação dos últimos dois anos (pelo ICV
mesmo com a ausência do reitor (que viaja hoje pela manhã), mas – Dieese, de 6,14%),imediato e retroativo a
que ocorresse com alguém que tivesse poder e apresentasse pro- maio/2018, até atingir o previsto no ítem 1.
postas na reunião.
4. Compromisso do Cruesp em respeitar o diVahan anunciou então que estes itens (VA e VR) poderão ser reito de greve,
suspendendo o corte de ponto
negociados com o vice-reitor, Antonio Carlos Hernandes, que a
dos trabalhadores.
partir de hoje é o reitor em exercício. Neste momento, Hernandes
combinou a reunião para hoje à tarde.
Os representantes do Sintusp questionaram se estava confirmada reunião ao que Hernandes replica " Por que, alguma vez deixei de assumir algum compromisso com o Sintusp? Sim, será amanhã (se referindo a hoje) à tarde, depois
o Prof. Gerson (chefe de gabinete) comunica o horário.
Vahan disse ainda que independente desta negociação com o Prof. Hernandes, fica mantida a reunião com o Sintusp,
já agendada para o dia 21 de junho, quando deverão ser discutidos os demais itens da pauta específica.

ONTEM, O ATO FOI
LINDO E SEGUIDO
DE PASSEATA...

O

ntem, 13/6, trabalhadores e
estudantes da Universidade
de São Paulo realizaram manifestação na entrada do campus
Butantã da USP, seguida de passeata pela região, mostrando à
população a situação crítica e o
sucateamento ao qual tem passado a mais importante universidade da América do Sul.

Passeata pela Av. Vital Brasill
Foto: Fernandão/Sintusp
Informamos que nossa luta faz
parte da luta de todos os trabalhadores e da população em defesa da educação, da saúde, contra a corrupção e
contra este governo repudiado por 97% do povo brasileiro.
Durante todo o percurso a população aplaudia e realizava buzinaço cada vez que gritávamos Fora Temer, Contra
o Reitor da USP, o que incentiva mais ainda a manifestação, o apoio da população foi surpreendente.
A luta em curso se dá contra o sucateamento da universidade, fechamento do Hospital Universitário, por uma
política de permanência estudantil e por 12,6% de reposição salarial acumulada ao longo de 4 anos de arrocho
salarial.

APROVADA CORREÇÃO DOS 48 MILHÕES DO HU QUE PERMITE
ABERTURA DE CONCURSO
Ontem [13/6] foi aprovado na Alesp o Projeto de Lei 367/18 que corrige o Grupo de Despesa de custeio (3) para pessoal (1) no qual a verba destinada ao HU tinha sido colocada na Lei Orçamentária
Anual (Lei 16.646/17). Agora, Márcio França tem 15 dias para se manifestar e pode vetar ou aprovar.
Esse era o motivo pelo qual Vahan dizia não poder usar a verba para a contratação de funcionários. Mesmo
sabendo que se trata de ‘vontade política’ do reitor decidir abrir concurso, com essa aprovação Vahan não terá
mais desculpas.

INFORMES DA GREVE :

HU: Funcionários do HU deliberaram a favor da
greve, começando a partir de segunda-feira, respeitando as 72 horas de notificação aos órgãos
competentes. A luta é nossa e a força do HU nos
estimula a seguir até a vitória.
Piracicaba: A greve em Piracicaba fez uma
pequena pausa ontem, pois foi feriado na cidade,
e retorna hoje a todo vapor: fechamento do portão
principal, fechamento do portão do Ginásio e do
Setor de Transporte.
Ribeirão Preto: A greve em Ribeirão Preto já se
faz presente logo cedinho, às 6h30 começam panfletagem no portão e às 10 horas está marcada Assembleia na subsede do Sintusp, onde vão discutir
o trancaço em Ribeirão Preto.

CALENDÁRIO DA SEMANA:
Quinta-feira, 14/06:

- Primeira hora: reuniões de uni
dade
- 11h: Assembleia da História/Geog
rafia
- 15h: Comando de GREVE no SIN
TUSP

Sexta-feira, 15/06:

- Primeira hora: reuniões de uni
dade
- 11h: assembleia na História/Geog
rafia
- 18h: festa FAU Junina, com bar
raca de caldos do
SINTUSP para arrecadação da GR
EVE!

Reintegração de Brandão e retirada dos processos!
Sede Fernando Legaspe (Fernandão)Av. Prof. Almeida Prado, 1362 Cidade Universitária – Butantã, São Paulo/SP
CEP: 05508-070 Tel: 3091.4380/4381/3814-5789 E-mail: sintusp@sintusp.org.br
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