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Na Assembléia Geral Virtual realizada na
terça-feira discutimos a Campanha Salarial
deste ano. Conforme todos os meios de
comunicação estão noticiando, houve um
aumento significativo da inflação no último
período. Somente a inflação acumulada dos
últimos 12 meses já ultrapassa os 8%.
No nosso caso, estamos acumulando
perdas sistematicamente. No ano passado, já
sob o argumento da pandemia, os reitores não
concederam nenhum reajuste. Desde 2012, o
nosso deficit acumulado já soma 37,88%! O
Fórum das Seis apresentou pauta unificada,
reivindicando um reajuste imediato de 8% e um
plano de recuperação das perdas acumuladas.
Ao mesmo tempo que nossos salários
diminuem, as contas da Universidade vão
muito
bem,
obrigado!
O
nível
de

comprometimento com a folha salarial está
abaixo de 75%, e as reservas já passam de 1
bilhão somente na USP. Portanto, há plenas
condições de atender a nossa reivindicação.
No entanto, o descaso do Cruesp, que
somente agendou a primeira reunião de
negociação neste dia 10/6, indica que a linha
dos reitores será de manter o arrocho salarial.
Diante disso, a Assembleia aprovou, por
consenso, levar ao Fórum das Seis a proposta
de Indicativo de Greve para as 3 universidades
estaduais paulistas caso nossas reivindicações
não sejam atendidas! Uma vez aprovada essa
proposta no Fórum, levaremos a discussão
para as reuniões de unidade e nova rodada de
Assembleias. Também aprovamos indicar ao
Fórum, como parte da construção do Indicativo
de Greve, apontar um dia de paralisação!

Ir às ruas no dia 19 de Junho! Fora Bolsonaro e Mourão, Já!
A Assembleia também aprovou a nossa
adesão aos Atos que ocorrerão em todo o país
como continuidade da luta pelo Fora Bolsonaro

e Mourão, Já! As manifestações do dia 29 de
maio foram um passo fundamental para
demonstrar a insatisfação de um amplo setor
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da sociedade com a política genocida do
governo Bolsonaro, responsável pelas quase
500 mil mortes já provocadas pela Covid-19,
bem como a fome e a miséria que se
aprofunda no país. Nesse sentido, é muito
importante fortalecermos os atos convocados
para o dia 19 de junho. Aprovamos levar a
discussão para as reuniões de unidade e
formar um Bloco do Sintusp no Ato,
incorporado ao Bloco da CSP-Conlutas!
Também aprovamos levar para os fóruns
da CSP-Conlutas a proposta de que a central
impulsione uma política sistemática de
exigência para as grandes centrais como CUT,
CTB, Força Sindical, UGT, etc., que

convoquem um dia nacional de paralisação!
Afinal, somente com a participação da classe
trabalhadora organizada, através dos seus
métodos de luta como paralisações e greves,
poderemos colocar de vez o governo nas
cordas.
Ainda no ponto de conjuntura nacional, a
Assembleia aprovou a incorporação do Sintusp
no ato que ocorrerá no próximo dia 14, às 11h,
em frente ao Consulado Italiano em defesa de
Cesare Battisti, que está neste momento em
greve de fome em decorrência das condições
da prisão em que se encontra, exigindo
transferência.

Assembleia Reafirma: Retorno das atividades presenciais
somente após Vacinação em Massa de toda a população!
A Assembleia também discutiu as
pressões para o retorno das atividades
presenciais em algumas unidades, em face da
flexibilização apontada pela reitoria no seu
Décimo Quinto Documento (que é na verdade
o décimo quarto, já que eles erraram na conta
e pularam o décimo). Nesse sentido,
reafirmamos nossa deliberação anterior, de que
o retorno das aulas e das atividades
administrativas presenciais só deve ocorrer
após a vacinação em massa de toda a
população, de modo que garanta um controle
efetivo da pandemia. A forma como a reitoria
considera
a
questão
da
vacinação,
entendendo-a como algo individual, é
totalmente absurda e anticientífica. A vacina

não garante que a pessoa vacinada em si
esteja protegida (inclusive há casos de mortes
mesmo após as duas doses da vacina). A
proteção se dá coletivamente. De acordo com
estudos preliminares, como o feito na cidade
de Serrana, aponta que é necessário pelo
menos 75% da população vacinada para que
tenhamos uma “imunidade de rebanho”.
Também aprovamos realizar um ato em
memória dos nossos mortos e reafirmando a
luta contra o retorno presencial, em defesa da
vida! A data e horário do ato serão definidas
pelo próximo CDB.

Reunião do CDB do Sintusp, 11/6, às 14h
Os pontos de pauta indicados para a reunião são os seguintes:
1)Conjuntura nacional e mobilização do dia 19 de junho;
2)Teletrabalho e posicionamentos da categoria diante desse regime de trabalho;
3)Militarização da universidade.
As reuniões do CDB são abertas à participação da categoria com direito a voz.
Somente votam os cedebistas eleitos. Quem não é cedebista e quiser participar da reunião
dessa sexta, solicitar o link pelo e-mail: sintusp@sintusp.org.br
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Eleições do CDB ocorrem na
próxima semana! Participem!
As eleições para renovação do nosso
Conselho Diretor de Base ocorrerá na próxima
semana, das 8h do dia 14/06 até o meio dia do
dia 17/06. Essas eleições ocorrerão de forma
virtual, através de link enviado para os e-mails
dos sócios. A relação inicial de candidatos

inscritos pode ser
https://bit.ly/3v3jYfS

consultada

no

link:

É muito importante que todos os
associados das unidades que tem candidaturas
participe da eleição, para fortalecermos o
nosso sindicato!

Notas de Pesar
A Diretoria do Sintusp manifesta seu
pesar pelo falecimento do companheiro Nivaldo
Donizetti de Oliveira, que atuava como salvavidas na piscina do CEFER, em Ribeirão Preto,
mais uma vítima da Covid-19
Expressamos nossa solidariedade aos
seus familiares, amigos e colegas de trabalho.

A Diretoria do Sintusp manifesta seu
pesar pelo falecimento do companheiro
Lourival Janilson Unglauber, motorista do
campus de Pirassununga, em decorrência da
Covid-19.
Expressamos nossa solidariedade aos
seus familiares, amigos e colegas de trabalho.

Não deixaremos que os nomes dos
nossos que tombaram nesta pandemia, fruto
da política genocida em curso, caiam no
esquecimento.

Os nomes dos nossos serão lembrados,
não deixaremos que caiam no esquecimento
como faz a reitoria da universidade.

Companheiro Nivaldo, Presente!

Companheiro Lourival, Presente!

REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!

Sede Fernando Legaspe (Fernandão) Av. Prof. Almeida Prado, 1362, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo-SP,
CEP:05508-070Tel: 3091 4380/4381 - 3814-5789- email: sintusp@sintusp.org.br – site: www.sintusp.org.br
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