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3/7 é o próximo dia de Luta
pelo Fora Bolsonaro/Mourão!
Todas(os) às Ruas!

As novas denúncias feitas na CPI da
pandemia,
com
evidências
de
superfaturamento na negociação das vacinas
Covaxin pelo governo Bolsonaro, a luta pela
retirada do governo, que não apenas é
genocida como também corrupto, ganha mais
urgência e também novo impulso. Tanto que
mesmo o Comitê Fora Bolsonaro, que havia
marcado um novo ato apenas dia 24 de julho
(algo que causou várias polêmicas), diante dos
novos fatos se viu obrigado a antecipar a
convocação, e o dia 03 de julho se tornou o
novo dia de lutas pra botar pra fora esse
governo.
De fato, a crise nas alturas, entre os que
controlam a vida política e econômica do país,
está bem grande, com mais setores do
empresariado começando a retirar o apoio ao
governo, e com o chamado “centrão” no
Congresso apontando também pela retirada do

apoio. Mas, como sabemos, desse pessoal não
podemos esperar nada, e muito menos
podemos confiar nossos destinos a esses
inimigos da classe trabalhadora. Eles podem
rapidamente chegar a novos acordos pra
sustentar a continuidade do governo.
Bolsonaro só vai cair se as mobilizações
atingirem outro patamar. Nesse sentido, é hora
de irmos às ruas, com todos os cuidados
sanitários (e preservando quem é dos grupos
de risco) para derrubarmos de vez esse
governo de fome, miséria e corrupção!
Nesse processo de mobilização, é
fundamental redobrarmos a agitação nos locais
de trabalho, de modo a forçar as grandes
centrais a convocarem um dia de Paralisação
Nacional, rumo à Greve Geral Sanitária!
Nos próximos dias publicaremos os locais
de concentração e horários dos atos nas
cidades em que há campus da USP.
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O teletrabalho e seus impactos para a classe trabalhadora
HOJE, 4ª feira, 30/6, às 14h Via Zoom e Youtube
Diante da nova realidade do trabalho na universidade com a pandemia, o CDB do SINTUSP organizou
uma atividade de formação para discutir os impactos do teletrabalho na vida dos trabalhadores e
trabalhadoras. O evento ocorrerá HOJE (30/6), 14h, e terá a participação dos seguintes palestrantes:

Para participar diretamente da sala de reunião pelo Zoom, solicite o link através do e-mail
sintusp@sintusp.org.br ou conversando com algum membro do CDB ou diretor do sindicato de sua unidade.
Para acessar a transmissão simultânea pelo Youtube do SINTUSP, use o link: https://youtu.be/SFOjHbTV560

Em reunião do CO, reitoria insiste com
política de congelamento salarial!
Na reunião do CO realizada nessa terça,
foi apresentada uma proposta de revisão
orçamentária. Na proposta, não houve
nenhuma menção em prever qualquer reajuste
em 2021. Ao contrário, a revisão previu uma
ligeira diminuição no repasse para pessoal,
devido às saídas de funcionários e docentes da
folha (por aposentadorias, pedidos de
demissões e mortes).
Um dos nossos representantes no CO
destacou que estamos em um momento de
negociação salarial, e que o Fórum das Seis já
apresentou argumentos no sentido de que a
Lei Complementar 173 não se aplica
diretamente às Universidades, e que, nesse
sentido, estaria em aberto a interpretação
sobre o tema. Destacou ainda que temos
perdas salariais na casa dos 40%, o que

aponta para a importância de estabelecer um
plano para recomposição das perdas salariais,
bem como para contratação de funcionários e
docentes.
Diante disso, o reitor pediu a palavra para
contestar nosso representante, reafirmando
que na visão da administração, a USP seguirá
aplicando, sem questionamento, a LC 173, o
que implica em manter o congelamento no ano
de 2021.
Chama a atenção, no entanto, que a
própria USP flexibilizou recentemente sua
própria interpretação da Lei, autorizando a
concessão da progressão dos docentes que
realizarem sua Livre Docência, passando a ser
Professores Associados. Isso demonstra que
quando é de interesse, eles acham brechas.
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Paralisação dia 15/07, dia da
negociação com o CRUESP
Temos nova reunião de negociação marcada entre Fórum das Seis e o
Cruesp para o próximo dia 15 de julho. Apesar dessa interpretação restritiva
apresentada pelo reitor acerca da LC 173, o tema ainda está em debate na
negociação. Além disso, também debateremos na negociação um Plano de
Recuperação das perdas salariais desde 2012, bem como um plano de
valorização dos extratos iniciais das carreiras.
Para esse dia, o Fórum das Seis indica um dia de Paralisação, tanto das
atividades presenciais quanto em teletrabalho! Vamos fortalecer nossa
mobilização, pois sem luta não haverá reajuste!

Plenária Conjunta das Categorias da USP
forma Comando Unificado de Mobilização!
A Plenária Conjunta de Docentes, Estudantes e Funcionários realizada na última
quinta-feira teve como uma das suas principais deliberações a formação de um Comando
Unificado de Mobilização em torno dos temas centrais que atingem as 3 categorias, como a
questão da saúde mental e condições de ensino e trabalho, recomposição salarial de
docentes e funcionários, assistência estudantil, contratações, etc. A Plenária também
aprovou o apoio à Paralisação no dia 15/07, dia de negociação com o Cruesp.
O Comando formado já realizou uma primeira reunião na segunda, dia 28, e aprovou
os seguintes encaminhamentos:

1) Discussão sobre planos sanitário-educacional, reunião exclusiva sobre
o tema - dia 5/07 - 2ª feira - 18h - Link: https://bit.ly/rc3s05j
2) Organização de plenárias dos três setores nos campi e unidades,
visando construção do dia 15 de julho (Dia de Paralisação para reunião com o
Cruesp)
3) Comissão de Propaganda para produzir materiais nos seguintes eixos:
4) Permanência estudantil (alimentação, moradia etc.)





Contratação de docentes e funcionários
Reajuste de salários
Fora PM dos campi
Ato do dia 3 de julho
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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