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Re alizar e m o s
no ss a Ass e m b le ia
HOJE ,
3ª fe ir a,
16 /3 ,
pa ra
de fin ir m o s a s re iv in d ic aç õ es q ue c o ns ta rã o n a P au ta Un ific a da d o
F ór u m d as S e is .
Inscrição p ar a par ticipar d a A ssem bl eia
Para podermos organizar melhor a Assembleia, mais uma vez definimos a necessidade de
inscrição prévia. O link pra inscrição é o seguinte: https://forms.gle/x6vXvAo38LBQndXt5
Infor m a çõe s sobr e a platafor m a:
Utilizaremos a plataforma Zoom para realização desta Assembleia Geral. Para participação
plena, tendo acesso às enquetes de votação, é importante instalar o aplicativo, mesmo
para quem utilizará o computador ou notebook.
O dow nload do a plicati vo p ode ser feito no s link s a b ai xo:
- Zoom para computador: Clicar no link e escolher a opção Cliente Zoom para Reuniões:
https://bit.ly/3aKNiPJ
- Zoom para Android (smartphones) - https://bit.ly/3l54KmM
- Zoom para Iphone - https://apple.co/2Ymc2J8

Reivindicações da Campanha Salarial
para votarmos na Assembleia de Hoje!

Nesta Assembleia, definiremos as propostas que levaremos para o Fórum das Seis, para
poder compor a Pauta Unificada de trabalhadores e docentes das três universidades estaduais
paulistas.
Numa primeira discussão no Fórum das Seis, houve acordo geral que, diante da situação
excepcional da pandemia, não reivindicaremos a recuperação imediata de todas as perdas
salariais acumuladas nos últimos anos. A reivindicação parte de um índice imediato de 6%, mas
com reconhecimento por parte do Cruesp das perdas acumuladas e um plano de recuperação.
Também foi consensual que temos que apresentar reivindicações que apontem para a
valorização do piso das carreiras. No entanto, houve distintas formulações sobre o tema, e isso é
uma das questões que voltará a ser debatida na próxima reunião do Fórum.
OBS: No link abaixo, na página 2 do Boletim 17_21, seguem as propostas iniciais a
serem debatidas da Assembleia: https://bit.ly/3rKGbhW

Representantes no CO têm falas Censuradas!
Na última terça, dia 9/3, dois dos nossos
três representantes de funcionários no CO
tiveram suas falas censuradas pela reitoria!
A reunião durou mais de 6 horas, e boa
parte dela foi ocupada por longos e demorados
discursos sobre os três docentes que
receberam o título de professor emérito da
USP. Neste ponto, destacamos que os nossos
três representantes votaram favoravelmente à
concessão do título ao Professor Antônio
Cândido, que além de sua importância como
intelectual, sempre foi um parceiro de luta!
Depois houve mais longos discursos para
a concessão das medalhas Armando Salles de
Oliveira a alguns dos docentes que estão na
linha de frente das pesquisas sobre a Covid.
Embora reconhecemos essa importância,
chamou a atenção que ninguém mencionou o
trabalho dos inúmeros funcionários que tornam
essas pesquisas possíveis. É como se os
docentes trabalhassem sozinhos!
Enfim, após esses e os outros pontos da
pauta, finalmente poderíamos expressar as
diversas questões que inquietam nossa
categoria no momento da palavra aos
membros. Ocorre que o reitor simplesmente

encerrou a reunião antes que dois dos nossos
representantes pudessem falar! Alegou que
estava tarde, mas nossos colegas haviam se
inscrito antes do que muitos outros que
puderam falar!
Felizmente, a representante Bárbara
conseguiu falar, e pôde ler a Carta aprovada
em Assembleia dos Trabalhadores do HU
contra a saída da Professora Primavera da
chefia do Departamento de Farmácia do
hospital.
No entanto, mais uma vez, ficou nítido o
desrespeito da reitoria para com a nossa
categoria! Nossas falas, quando não são
proibidas,
costumam ser
sumariamente
ignoradas. Isso só demonstra, mais uma vez,
que de onde nada se espera, é daí que nada
sai mesmo. Não será por via desses
colegiados
antidemocráticos,
que
mais
parecem escolas de bajulação, que obteremos
conquistas efetivas.
Veja no link o vídeo gravado por nosso
representante Reinaldo Santos de Souza
denunciando a censura às falas dos nossos
representantes: http://bit.ly/3vtOdxR

Nota de Pesar
A Diretoria do Sintusp manifesta
seu pesar pelo falecimento do
companheiro
Airton
José
de
Albuquerque, que trabalhava no setor
de Protocolo da Faculdade de Saúde
Pública!
Airton era um funcionário muito
querido por seus colegas de trabalho,
que prontamente manifestaram seu
pesar e informaram o sindicato da
fatalidade.
Expressamos nossa solidariedade
aos seus familiares, amigos e colegas
de trabalho!

Airton, Presente!
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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