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Na próxima semana, dia 15 de julho,
ocorrerá a segunda reunião de negociação
entre o Fórum das Seis e o Cruesp sobre a
nossa Campanha Salarial 2021. De acordo
com os cálculos feitos pelo Fórum das Seis, as
perdas salariais acumuladas desde 2012 estão
na casa dos 40%. Somente no último ano,
temos uma inflação acumulada de quase 10%.
Em contrapartida, em que pese a situação da
pandemia,
a
situação
financeira
das

universidades é a melhor dos últimos tempos.
O comprometimento das receitas com Folha de
Pagamento está abaixo de 75% no caso da
USP. Ainda sobre a USP, na última reunião do
Conselho Universitário foi aprovado repassar
mais de 300 milhões para as reservas
financeiras da Universidade. A soma dessas
reservas já ultrapassa 1 Bilhão de reais!
Portanto, Dinheiro tem!

Em defesa da Autonomia!
No entanto, apesar de uma situação
financeira relativamente confortável, os reitores
insistem numa interpretação de que estariam
proibidos de conceder reajustes em função da
Lei Complementar 173. Em pelo menos duas
decisões judiciais recentes, temos uma
compreensão do judiciário de que a referida Lei
não se aplica diretamente às Universidades, e

que eventuais medidas de cortes de despesas
se devem a políticas dos reitores, e não pelas
amarras legais.
Portanto é o momento dos reitores
realmente defenderem a autonomia, e fazer o
mínimo, que é aplicar um reajuste imediato de
8% reivindicado pelo Fórum das Seis!

Indicativo de Paralisação no dia 15/7
Como vimos, dinheiro tem, mas a
disposição dos reitores é manter a política de
arrocho salarial! Portanto, sem mobilização não
haverá conquistas! Por isso o Fórum das Seis
aprovou um Indicativo de Paralisação para o

dia 15, dia da negociação! A reunião de
negociação, inclusive, será transmitida!
Esse será tema será pauta de nossa
Assembleia Geral Virtual a ser realizada na
próxima semana, dia 13/7. Participe!

Assembleia Geral Vir tual
13/7, às 14h, via Zoom

- Campanha Salarial e Paralisação do dia 15/7
- Definição da Pauta Específica
- Conjuntura Nacional e Luta Pelo Fora Bolsonaro e Mourão
Inscrição para Assembleia
Para organizarmos melhor a Assembleia, solicitamos que os interessados em participar
realizem inscrição através do link: https://forms.gle/8CqnYJT5F4ZbyPmb9
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Reitoria Empurra nossa Carreira com a Barriga
Como sabemos, desde a aplicação da
nossa carreira atual, em 2011, havia uma
previsão de 3 etapas, e após isso processos
regulares de avaliação. Só tivemos a aplicação
de duas etapas, e desde 2013 não temos
nenhuma progressão! No ano passado, quando
lançou o edital de Avaliação da Carreira
Docente, a reitoria se viu questionada sobre a
Carreira de Funcionários.
Diante dos questionamentos, após mais
de um ano, a reitoria convocou uma reunião da
Comissão Central de Recursos Humanos
somente em novembro de 2020. De acordo
com os membros da reitoria na CCRH, antes
de lançar um edital de avaliação, a reitoria
pretendia ouvir as críticas e sugestões dos
funcionários sobre os processos anteriores.
Nós realizamos uma Assembleia no início

deste ano, na qual aprovamos uma série de
pontos para discussão, que podem ser vistos
no link: https://bit.ly/3jIKVDp
Lembramos que a previsão da reitoria
é de um processo de Progressão Horizontal,
não seria a terceira etapa da Carreira! E,
sobretudo, que Carreira não pode substituir
a luta pelos reajustes lineares pra todas
(os), pra recompor o poder de compra dos
nossos salários!
Isso foi em fevereiro, e desde então a
reitoria só enrola, e não apresenta nenhuma
proposta! Na última semana, estava prevista a
realização de uma reunião da CCRH. Os
membros da reitoria desmarcaram a reunião no
dia, sem aviso prévio, o que demonstra o
descaso e desrespeito da reitoria para com
nossos representantes!

Enquanto enrola com a nossa Carreira, reitoria garante
pagamento de progressão dos docentes ainda neste ano!

Apesar da leitura restritiva que a reitoria
faz acerca da Lei Complementar 173, utilizando
a lei para justificar a manutenção do arrocho
salarial, a procuradoria jurídica da USP
“encontrou” uma brecha para garantir o
pagamento
imediato
dos
professores
aprovados em Livre Docência, e inclusive

pretende pagar ainda esse ano a progressão
dos docentes que forem aprovados no atual
processo de Progressão Horizontal.
Isso demonstra que a enrolação da
reitoria expressa um descaso particular com a
situação dos funcionários!

Nota de Pesar
A Diretoria do Sintusp manifesta seu
pesar pelo falecimento do companheiro
José Roberto Galhardo (Beto), funcionário
do IEB, mais uma vítima da pandemia de
Covid-19.
Expressamos nossa solidariedade com
os familiares, amigos e colegas de
trabalho.
Não deixaremos os nomes dos nossos
caírem no esquecimento!

Companheiro Beto, Presente!
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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