Sindicato dos Trabalhadores da USP
Boletim nº 52 - 13/07/2021 - Gestão: Sempre na Luta! Lutadores e Piqueteiros- 2020/2022

Nesta terça, 13/7, realizaremos uma Assembleia com a seguinte pauta:
1) Campanha Salarial e Paralisação do dia 15/7 para acompanhar a negociação
2) Conjuntura Nacional - Intensificar a Luta Pelo Fora Bolsonaro e Mourão
3) Definição da Pauta Específica
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

Vamos à Luta dia 15 para
garantir nosso reajuste!
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, o reajuste
necessário para recuperarmos as perdas
desde 2012 seria de 29%. O Fórum apresentou
uma pauta reivindicando um reajuste imediato
de 8% retrativo a maio deste ano, e um plano

de recuperação das perdas salariais em 2
anos, com reajustes trimestrais até atingir o
valor total.
Além disso, também foram apresentamos
propostas de valorização dos extratos iniciais
das carreiras. No nosso caso, apresentamos
uma proposta de um valor fixo de 500 reais
para todos, que tem mais peso para os
menores salários.
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Negociação terá transmissão ao vivo!
Por solicitação do Fórum das Seis, pela
primeira vez a reunião de negociação terá
transmissão em tempo real, o que permitirá
que todas e todos possam acompanhar a
discussão e nos encaminhamentos.
O Fórum das Seis vai disponibilizar uma
sala virtual para quem quiser entrar e interagir

com outras pessoas das três universidades
durante a reunião. Quem preferir, pode
somente assistir no link de transmissão.
Os links de transmissão de da sala de
reunião serão divulgados no próximo boletim, e
também nos meios de comunicação do
sindicato. Acompanhem!

Após negociação, Plenária conjunta
de funcionários, docentes e
estudantes das três universidades!
O Fórum das Seis também indicou como
atividade para o dia de paralisação uma
Plenária Conjunta de Funcionários, Docentes e
Estudantes das 3 universidades, para

avaliarmos os resultados da negociação, bem
como os próximos passos da luta.
O link também será divulgado no próximo
boletim.

Atualização do Plano USP não é
ordem para Retorno Compulsório,
mas abre margem para Dirigentes!!!
Na semana passada a reitoria divulgou o
17º documento do Grupo de Trabalho que
discute as questões sobre o Retorno
Presencial. Neste documento, em linhas gerais
são mantidas as diretrizes do documento
anterior (sobre ele, fizemos um boletim de
áudio que pode ser acessado pelo link:
https://bit.ly/3eteLJf
Apesar de não apresentar mudanças
centrais, a forma como o documento apresenta
as questões acabou gerando confusões.
Muitos funcionários entenderam que aqueles
que estiverem vacinados seriam obrigados a
retornar. Não é isso que está dito! Está
colocado que os docentes e funcionários

vacinados com as duas doses podem retornar,
mas não que devem retornar. Quem define se
o retorno deverá ocorrer são os dirigentes de
unidade! Caso tenha diretores que forcem o
retorno de setores não essenciais, denuncie
para o Sindicato!
O ponto mais problemático do documento
é a referência ao decreto do governador sobre
o tema. Esperamos que a reitoria opte por
preservar a vida dos funcionários, docentes e
estudantes da universidade, e que não se
submeta às atitudes irresponsáveis do governo
estadual.
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Retorno presencial apenas após
vacinação em massa da população!
A situação da pandemia segue bastante
grave no estado de São Paulo e no país.
Agora, inclusive, temos o registro de casos da
variante Delta, considerada mais letal e
transmissível.
Nesse
cenário,
qualquer
perspectiva de retorno neste momento é um
atentado contra a vida das pessoas!
Nós já aprovamos em assembleias uma
posição
categórica:
Retorno
Presencial
somente após a vacinação em massa de toda
a população. De acordo com os estudos
epidemiológicos, é necessário pelo menos 75%

da população vacinada com as duas doses
para atingirmos um cenário de controle da
pandemia.
É absurdo que em plena universidade o
documento da reitoria abra margem a uma
visão de que a vacina é imunização individual.
Sabemos que a vacinação somente funciona
como uma política coletiva, já que o fato de
uma pessoa, individualmente, estar vacinado,
não significa que ela está plenamente imune. A
imunização precisa ser coletiva!

Reitoria precisa receber o sindicato para
debater as questões da pandemia e do retorno!
Mais uma vez reforçamos que não pode
ser que um grupo com 6 dirigentes decida as
diretrizes que afetam, literalmente, a vida de
milhares de
funcionários,
docentes e
estudantes, sem que haja nenhum diálogo
efetivo com as categorias!

Há mais de um mês a chefia de gabinete
nos informou que o reitor nos receberia para
debatermos esse tema. Enviamos os nomes do
sindicato para a reunião que seria agendada, e
até agora não houve esse agendamento.

Basta de autoritarismo!

Nota de Pesar
A Diretoria do Sintusp manifesta seu pesar pelo falecimento do companheiro Luiz Rodrigues
Chaves, trabalhador da Escola de Educação Física, mais uma vítima da Covid-19.
Expressamos nossa solidariedade com seus familiares, amigos e colegas de trabalho.
Não deixaremos que os nomes dos nossos que tombaram nessa pandemia, vítimas não
apenas do vírus, mas também da política genocida dos governos.

Companheiro Luiz Rodrigues Chaves, Presente!
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!

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