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ASSINADO O ACORDO COLETIVO
Ontem, dia 30/9, começou a ser assinado o
Acordo Coletivo pelos representantes do Sintusp e
o reitor da USP. Estamos reivindicando da reitoria
que ela encarregue-se de divulgar o Acordo
Coletivo assinado a todos os funcionários e
funcionárias da USP, através dos DRHs e de
outros meios de que ela dispõe.
Assim que nos enviarem o acordo assinado pelo
reitor, o mesmo será publicado em nosso site e
enviado aos milhares de e-mails que temos
cadastrados.
Se não tiver seu e-mail cadastrado e quiser passar
a receber nossos boletins e demais documentos,
como este Acordo Coletivo, envie um e-mail ao
sintusp@sintusp.org.br,
pedindo
para
ser
cadastrado e informando seu nome e unidade na
qual trabalha.

GT Política Salarial CRUESP/Fórum das Seis
No dia 25 de setembro, o presidente do
CRUESP, reitor da Unicamp, Marcelo Knobel,
abriu a primeira reunião do Grupo de Trabalho
de Política Salarial, na reitoria da Unicamp.
Marcelo Knobel enfatizou a importância deste
grupo de trabalho integrado pelos sindicatos
Sintusp, Adusp, Sintunesp, Adunesp, STU e
Adunicamp,
conjuntamente
com
os
representantes técnicos das três universidades
para discutir e apontar uma política salarial
para o próximo período.
Na fala inicial, o presidente do Cruesp afirmou
como meta: parar com as perdas salariais
ocorridas nas últimas datas-bases e passar
a repor as perdas, no mínimo pela inflação.
O Fórum das Seis afirmou que nossa
reivindicação é a de reposição das perdas a
partir de maio de 2015 (no caso da USP, cerca
de 19%), apesar disso, o Fórum das Seis
saudou a fala do reitor por se dispor a não
aprofundar o arrocho salarial, repondo no
mínimo a inflação.
Após a retirada do reitor, que veio apenas para
a abertura da reunião, esta prosseguiu com os
representantes das entidades e os técnicos da
reitoria.

Os representantes da reitoria da USP
não estavam presentes nesta reunião.
Na reunião, Magno (representante do Sintusp)
e Chico Miraglia (da Adusp) questionaram
sobre a ausência dos representantes da reitoria
da USP e ouviram como resposta que estes
avisaram que tinham outros compromissos.
Além disso, os técnicos da Unicamp e da
Unesp informaram que os representantes da
USP também não participaram da reunião dos
técnicos do CRUESP, que antecedeu e
preparou esta reunião do GT de Política
Salarial. Essas ausências demonstram o
desrespeito e a total falta de compromisso com
a política salarial dos funcionários e
professores da USP.
Na sequência da reunião, após a saída do
Presidente do CRUESP, os técnicos voltaram à
velha cantilena: “está difícil... a crise
continua... vai piorar... etc... etc...”. A
pergunta que fica é: quem manda, o reitor ou
os técnicos das reitorias? Para nós vale a
palavra
do
reitor
Marcelo
Knobel,
principalmente sendo este o presidente do
CRUESP.
A próxima reunião do GT de Política Salarial
ocorrerá aproximadamente daqui a um mês.
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