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Redobrar a Mobilização para estancarmos a Sangria

Basta de Arrocho Salarial!
8% Já!

Já estamos no final de maio, e até agora
o Cruesp não deu nenhuma indicação acerca
das reivindicações que o Fórum das Seis
apresentou na nossa Campanha Salarial 2021.
Somente nesta quinta-feira, depois de 2 meses
que protocolamos a pauta, o reitor da USP
Vahan, que preside atualmente o Cruesp,
agendou reunião de negociação, e somente
para o dia 10 de junho. Um total desrespeito!
Não é novidade para ninguém que nosso
salário diminui seu poder de compra mês a
mês, ano a ano. Já publicamos no boletim 29
(https://bit.ly/3wTtx28) um gráfico com as

perdas acumuladas. Um funcionário do piso da
carreira de técnico acumulou desde 2012 mais
de 50 mil em perdas!
Os patrões e governos querem justificar
os ataques aos nossos direitos, empregos e
salários por conta da crise. Mas o que não
dizem é que mesmo nessa situação, o país
ganhou mais de 20 bilionários, que tiveram
suas
fortunas aumentadas durante
a
pandemia. Portanto a disputa que temos que
fazer é sobre quem deve pagar os efeitos
dessa crise! E não podemos aceitar que sejam
os trabalhadores.

Mesmo com a pandemia, situação financeira da
USP é estável, às custas do nosso Salário!
No caso das universidades, e em
particular da USP, a situação de pandemia não
é nem mesmo uma justificativa verossímel.
Apesar da retração econômica em alguns
meses, a arrecadação do ICMS não teve uma
queda brusca. Isso, somado ao arrocho dos

nossos salários, e a suspensão da contagem
de tempo para quinquênio e sexta-parte, levou
a que a USP atingisse um dos níveis de
comprometimento da receita com folha de
pagamento mais baixos dos últimos tempos.

Tabela 2 do Informativo Codage n. 63 de maio de 2021

1

Conforme
vemos
na
tabela,
o
comprometimento acumulado em 2021 está na
casa dos 75%! Para se ter uma ideia, os
Parâmetros de Sustentabilidade aprovados
debaixo de bala da PM em 2017 apontava uma

meta de 80% para 2022. Ou seja, atingiu a
meta e agora querem dobrar!
Além do relativo baixo comprometimento,
a USP já tem reservas financeiras na casa de 1
bilhão, como podemos ver na imagem abaixo:

1) Saldo das aplicações financeiras no primeiro dia útil do ano
2) Inclui receitas vinculadas de exercícios anteriores
3) Saldo das reservas em fim de período (4 = 1+2-3)

Tabela 4 Diretrizes orçamentários 2021, acesso pelo link: https://bit.ly/34EaSLK

Portanto, dinheiro tem!

Os reitores argumentam que não podem
conceder reajuste por conta da LC173 que
barraria essa possibilidade até o final de 2021.
Ora, já houve decisões judiciais que apontam
que essa lei não se aplica às universidades!
Além disso, recentemente a própria reitoria da
USP flexibilizou sua compreensão da Lei para
permitir a progressão na carreira dos docentes

que foram aprovados na livre-docência! E, por
fim, basta lembrarmos como os reitores
desrespeitaram por um tempo, e depois
fizeram lobby no STF para modificar a lei que
proibia salários acima do teto do governador.
Ou seja, quando é de interesse deles, acham
um jeito!

Na Assembleia de 8/6, a proposta é aprovar indicativo de Greve!
A Adusp está apontando para a
assembleia dos docentes um indicativo de
Greve para exigirmos o atendimento das
pautas apresentadas ao Cruesp. A diretoria do
Sintusp vai apresentar na terça-feira, dia 8, na
nossa Assembleia Geral, a proposta de

também aprovarmos um indicativo de Greve, a
ser levado para a discussão nas reuniões de
unidade. Também apresentaremos essa
proposta ao Fórum das Seis, que se reunirá
amanhã.

Assembléia Geral Virtual
terça-feira, 8/6, às 14h, via Zoom
Pauta:
- Luta Contra o Retorno Presencial
- Campanha Salarial
Para que possamos organizar a reunião, solicitamos que os interessados em participar se
inscrevam através do link: https://forms.gle/RjeWP2gFd3jvU6xp6
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Inscrição para Eleição do CDB do Sintusp até amanhã, sexta, às 17h
Do dia 14 de junho de 2021 a partir das 8h, até o dia 17 de junho de 2021 às 12h (meio dia),
ocorrerá as Eleições dos membros do Conselho Diretor de Base do SINTUSP (CDB),
excepcionalmente, em virtude da pandemia, de votação eletrônica. Os cedebistas são eleitos
através do voto direto e secreto pelos seus pares nas várias unidades da USP. As inscrições das
candidaturas para tal pleito ficarão abertas até 17H do dia 04/06/2021, através do link:
https://bit.ly/2PNDM8j

CSEB FICA!
SÃO 44 ANOS DE ENSINO E SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE.
O Centro de Saúde Escola do Butantã (CSEB) enfrenta mais uma ameaça para sua
existência, após anos de esvaziamento promovido pela Universidade: a solicitação feita pelo
Instituto Butantã (IB) de cessão do terreno onde está instalado desde sua criação, em 1977.
A alegação da Direção do IB, no pedido feito ao Reitor Vahan, é de que necessita deste
espaço para expandir a fabricação de vacinas e oferece em troca construir um novo prédio, em
local ainda a ser definido. A Universidade, de seu lado, parece não estar disposta a questionar os
motivos do IB. Não há garantia de que um local alternativo - cogitou-se, por exemplo, um terreno
dentro da Cidade Universitária - vai garantir o acesso fácil a seus usuários, o que é essencial para
seu funcionamento.
O CSEB é um serviço de atenção primária, vinculado à Faculdade de Medicina, e é
responsável pelo atendimento à população de uma área de abrangência com 25 mil pessoas, que
inclui os moradores do CRUSP. Participa também da formação de alunos de vários cursos de
graduação e de residência médica e multiprofissional. É reconhecido nacionalmente como centro
de inovação em tecnologias para a atenção primária à saúde.
Ainda que não se questione a importância da fabricação de vacinas pelo IB, é difícil aceitar
que não haja alternativas a uma medida tão drástica, como a demolição de um serviço prestes a
completar 44 anos, gastando um recurso que poderia ser direcionado a espaços subutilizados no
entorno do Instituto.
Esta ameaça já motivou a mobilização do Comitê em Defesa do CSEB, formado por
trabalhadores e usuários do serviço e com o apoio de várias entidades, incluindo o SINTUSP. A
disposição é reafirmar: O CSEB Fica!

Nota de Pesar
A diretoria do Sintusp manifesta seu pesar
pelo falecimento do companheiro Luiz Humberto
Gomes, funcionário do Departamento de
Ciências Exatas (LCE) da ESALQ-USP, mais
uma vítima da Covid-19.
Expressamos nossa solidariedade aos
seus familiares, amigos e colegas de trabalho.
Não deixaremos que os nomes dos nossos
companheiros vitimados por essa pandemia e
pela política genocida dos governos sejam
esquecidos.

Companheiro Luiz Humberto Gomes, Presente !
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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