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Em reunião de Grupo de Trabalho,
Fórum das Seis defende propostas
de Recomposição Salarial!!!
Na última terça, dia 6/7, ocorreu uma
reunião do Grupo de Trabalho instituído após a
primeira negociação entre Cruesp e Fórum das
Seis para discutir propostas para um Plano de
Recuperação das perdas salariais, bem como
de valorização dos estratos iniciais das
carreiras.
No ponto sobre a Recomposição das
Perdas Salariais, o Fórum das Seis apresentou
os cálculos que apontam que a defasagem
salarial, considerando como referência maio de
2012, já está em cerca de 38%, e que para a
recuperação seria necessário um reajuste de
29%.
Com base nesses números, reafirmamos
a reivindicação de um reajuste imediato de 8%
retroativo a maio deste ano, e um Plano de
Recuperação a ser implementado em 2 anos,
com reajustes trimestrais.
Sobre a valorização dos estratos iniciais
das carreiras, foram apresentadas propostas

consensuais
entre
os
sindicatos
de
funcionários técnicos administrativos, e uma
outra dos sindicatos docentes. A dos
funcionários administrativos é a proposta
levada pelo Sintusp, de um valor incorporado
aos salários de 500 reais para todos, o que
representa proporcionalmente mais para os
menores salários.
A reunião foi conduzida pelo Professor
Mantellatto,
do
DRH
da
USP.
Os
representantes das reitorias não apresentaram
nenhuma proposta, disseram que inicialmente
queriam ouvir as propostas do Fórum. Diante
da cobrança dos membros do Fórum das Seis
acerca das respostas para nossas propostas,
de modo a construirmos conjuntamente as
propostas a serem avaliadas na reunião de
negociação do dia 15, eles concordaram com a
realização de uma nova reunião no início da
próxima semana. Esperamos que essa reunião
seja marcada imediatamente!

Construir a Paralisação do dia 15/7
O Fórum das Seis reafirma um chamado
à Paralisação das atividades no próximo dia
15, dia da negociação com o CRUESP. Vamos
deliberar sobre a paralisação em Assembleia
na próxima terça, dia 13/7.

Vamos realizar o máximo possível de
reuniões de unidade para discutirmos a
necessidade
de
mobilização
e
para
construirmos a paralisação!
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Assembleia Geral Virtual
13/7, às 14h, via Zoom
Pauta:
- 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

Informações sobre o Zoom:
Utilizaremos a plataforma Zoom para realização desta Assembleia Geral. Para participação plena, tendo acesso às
enquetes de votação, é importante instalar o aplicativo, mesmo para quem utilizará o computador ou notebook.

O download do aplicativo pode ser feito nos links:
- Zoom para computador: Clicar no link e escolher a opção Cliente Zoom para Reuniões: https://bit.ly/3aKNiPJ
- Zoom para Android (smartphones) - https://bit.ly/3l54KmM
- Zoom para Iphone - https://apple.co/2Ymc2J8

Copert finalmente marca reunião para 13/7
Na terça, dia 13/7, enfim ocorrerá a primeira reunião da Copert neste ano. Temos uma série
de questões pendentes para discutirmos nesta reunião. O tema mais urgente é a cobrança
compulsória de horas relativas a pontes de feriados ocorridos nos campi do interior. Conforme já
denunciamos, a reitoria cometeu o absurdo de forçar que as pessoas que estão em teletrabalho
ou em permanência em domicílio, em função da pandemia, tenham horas negativas lançadas no
banco de horas. A própria Codage estabeleceu desde o início da pandemia que não haveria
cômputo de horas positivas ou negativas para quem está em teletrabalho. Essa situação precisa
ser resolvida, urgentemente!

Mesmo com elevado número de mortes,
Doria reafirma seu negacionismo!!!

A situação da pandemia segue grave no
estado, com elevado número de casos e
mortes. Pra piorar a situação, foi detectado o
primeiro caso da variante Delta, que de acordo
com as evidências, é mais transmissível e letal.
Portanto, temos uma situação que inspira ainda
o máximo de cuidado. Na contramão dessa
necessidade de cautela, Doria reafirma seu
negacionismo, ao anunciar medidas de
flexibilização da já frágil quarentena no estado.
No início da semana, o governo publicou
decreto que amplia a possibilidade de lotação

das escolas da rede pública. Nesta quarta, o
governo anunciou a perspectiva de retorno
presencial também no ensino superior a partir
de agosto.
Diante
disso,
é
fundamental
redobrarmos a luta para que a reitoria não siga
a política negacionista de Bolsonaro e de
Doria! Conforme já aprovamos em nossos
fóruns, retorno presencial somente após a
Vacinação em Massa de toda a população, que
promova um controle geral da pandemia!
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