Sindicato dos Trabalhadores da USP
Boletim nº 20 - 17/03/2021 - Gestão: Sempre na Luta! Lutadores e Piqueteiros- 2020/2022

Assembleia aprova as
reivindicações para nossa
Campanha Salarial!!!

A Assembleia Geral Virtual realizada
nesta terça discutiu as propostas de itens para
compor a pauta da nossa Campanha Salarial
de 2021, já previamente discutidas no Fórum
das Seis.
Tendo em vista a situação geral de crise
sanitária que vivenciamos neste momento, com
o agravamento da pandemia e o descaso dos
governos com a vida dos trabalhadores, bem
como o aprofundamento da crise econômica e
social, as diversas intervenções feitas na
Assembleia Geral destacaram os impactos
desse cenário na campanha salarial. Também
apontaram a necessidade de incorporamos, na
própria campanha, eixos mais gerais que
expressem a defesa dos serviços públicos e
que dialoguem com os problemas mais
sentidos da classe trabalhadora.
Justamente esse cenário, no caso do
funcionalismo público agravado pela LC 173,
que estabeleceu o congelamento dos salários e
benefícios até o final do ano, bem como agora
a PEC 186 e seus impactos também para a
carreira e possibilidade de reajustes dos

servidores públicos, certamente vai tornar
nossa campanha salarial um enorme desafio!
Por outro lado, já houve decisões judiciais
que apontam que as Universidades não são
regidas pela LC 173, e o mesmo valeria para
os efeitos da PEC 186. No mesmo sentido,
apesar do cenário mais geral de crise, as
contas das universidades apresentam o menor
comprometimento com folha de pagamento dos
últimos tempos, apontando para um cenário em
que existe ampla margem econômica para a
concessão do reajuste deste ano e de um
plano de recuperação das perdas.
Nesse
sentido,
levaremos
nossas
propostas para o Fórum das Seis e, a partir da
definição da Pauta Unificada, teremos que
avançar na organização e mobilização da
nossa categoria para arrancarmos as
conquistas necessárias para conter a
acelerada queda do nosso nível de vida.
As propostas aprovadas na Assembleia
sobre a pauta da Campanha Salarial foram as
seguintes:
1

Referendamos as propostas consensuais
discutidas no Fórum das Seis:
1) Recuperação parcial de perdas, com um reajuste salarial em maio/2021 de 6%;
2) Reconhecimento, por parte do Cruesp, da existência de perdas significativas nos níveis
salariais das/os servidoras/es das três universidades estaduais paulistas e da necessidade de
estabelecer um plano de médio prazo para a recomposição salarial, com a constituição de um
grupo de trabalho, com representantes do Cruesp e do Fórum das Seis, para realizar os estudos
necessários à elaboração de tal plano.
3) Comprometimento do Cruesp com a valorização (inclusive salarial) dos níveis iniciais das
carreiras.
4) Recomposição das perdas salariais das/os servidoras/es docentes e técnicoadministrativas/os do Centro Paula Souza (Ceeteps), de acordo com índices adotados pelo
Cruesp no período de 1996 a 2021, em respeito ao vínculo legal entre o Ceeteps e a Unesp, de
acordo com o artigo 15 da Lei 952/1976.

Sobre os itens que ainda não atingiram
consenso no Fórum:

Reafirmamos nossa proposta de que, composto o índice geral para todos, seja
acrescida uma parcela fixa de R$ 500,00 para todos, elevando proporcionalmente os níveis
salariais mais baixos. Propõe, também, a reivindicação de um plano de recomposição automática
mensal dos salários de acordo com a inflação.

Referendamos a proposta feita pelo STU, de valorização das/os servidoras/es da
Saúde, que estiveram e estão na linha de frente de combate à Covid-19, com a concessão de um
bônus específico para este segmento.

Vamos reforçar essas reivindicações, sem prejuízo de tentar chegar a algum
consenso no Fórum, e sem estabelecer essas propostas como condicionantes para a composição
da Pauta Unificada.

Assembleia também aprova exigência por Luta
Nacional de combate à pandemia
Como concretização da discussão acerca
da situação mais geral da pandemia e da
necessidade de ter uma luta geral e unificada
da classe trabalhadora em defesa da vida, dos
salários e emprego, aprovamos uma resolução
geral, a ser levada para nossa Central, a CSPConlutas. A proposta aprovada foi a seguinte:

conformem um polo anti-burocrático da
esquerda que exija das grandes centrais
sindicais, como a CUT e a CTB, que
rompam a passividade e assumam medidas
concretas de luta a partir de assembleias e
reuniões de base, chamando um dia
nacional de mobilização e outras ações.

Propor à CSP-Conlutas que faça um
chamado para que as organizações de
esquerda
como
o
PSOL
e
seus
parlamentares, a Intersindical e todas as
organizações classistas e combativas

Além disso, também foi indicado que a
próxima reunião do CDB discuta mais
profundamente a Conjuntura Nacional, bem
como a questão das limitações colocadas para
a atribuição de cargos de chefia na USP.
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Aprovamos também Moção de Repúdio ao
Veto das nossas falas no CO
A
Assembleia também aprovou, por
aclamação, uma moção de repúdio ao absurdo
veto feito pelo reitor às falas de dois dos
nossos representantes na última reunião do

CO, conforme denunciamos no último boletim e
pode ser visto no vídeo gravado por um dos
nossos
representantes
no
link:
http://bit.ly/3vtOdxR

Em memória dos nossos mor tos:
Funcionários que foram a óbito por Covid-19
Fizemos um levantamento prévio de trabalhadores (efetivos e terceirizados) ativos na
USP, a partir dos informes que recebemos, já que a reitoria não tem esses dados! Se você
sabe de algum funcionário, efetivo ou terceirizado, que faleceu por Covid-19, encaminhe o
nome e unidade para nós pelo e-mail sintusp@sintusp.org.br para podermos construir um
memorial de vítimas da Covid-19 na USP.

01) Carlos Sérgio de Castro Silva (Viola) - EACH
02) Edila Aparecida da Silva – IP
03) Edison Geraldo de Araújo (Mineirinho) – FM
04) Eurípedes Honofre da Silva - FCFRP
05) Geraldo José da Cunha (Geraldinho) – STI
06) Gilson Francisco de Oliveira – PCO
07) Jair Alves de Souza - vigilante da empresa Albatroz do MAC
08) Jeton Neves – HRAC
09) João Carlos Esteves - IF - USP
10) José Alípio R. Dos Santos - trabalhador da Albatroz no ICB
11) José Antônio de Lima - ICB
12) José Carlos Serrano - FFLC - RP
13) José Manoel Sápia - HU - USP
14) José Wilson Ribeiro - HC- RP
15) Manoel Nunes de Souza - vigilante da Albatroz do MAC Ibirapuera;
16) Marcello Bittencourt - Rádio USP
17) Mauricio - Vigilante da Albatroz, que trabalhou muito tempo no CESEB
18) Odair Reis de Castro - trabalhador da Albatroz no ICB
19) Rosana Bullara - FCF
20) Rosiel Alves do Nascimento - Guarda Universitária USP
21) Rubens Salomão Campos - FM - RP
22) Rubens Matias Rodrigues - HRAC
23) Selma Ignácio Simões - HU
24) Sueli Pereira da Fonseca - IME
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