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Assembleia Aprova Paralisação
de Amanhã, 5ª feira, 15/7!!!
da nossa Campanha Salarial deste
ano.

Nossa Assembleia Geral Virtual realizada nesta
terça aprovou a adesão da categoria à Paralisação
indicada pelo Fórum das Seis a ser realizada amanhã, dia
15/7, dia em que ocorrerá a segunda reunião de
negociação entre o Fórum das Seis e o CRUESP acerca

Nossas
principais
reivindicações são um reajuste
imediato de 8% retroativo a maio, e
mais um valor fixo de 500 reais para
todos (o que representa um valor
proporcionalmente maior para os
menores salários), e ainda um Plano
de
Recuperação
das
Perdas
Salariais
desde
2012,
que
necessitaria de um reajuste de 29%,
que propomos que seja aplicado
num período de 2 anos.

Negociação terá transmissão ao vivo!Participe
Pela primeira vez teremos uma transmissão ao vivo da reunião!
O
Link
para
assistir
a
reunião
pelo
https://www.youtube.com/watch?v=V626YEtzJqs

Youtube

é

o

seguinte:

Além da transmissão pelo Youtube, haverá uma sala de reunião aberta no Zoom, na
qual também haverá a transmissão da reunião, e as pessoas podem interagir.
Após o término da reunião de negociação, os membros do Fórum das Seis
entrarão na sala de reunião no Zoom, e realizaremos uma avaliação dos resultados
da negociação nesta reunião conjunta das 3 universidades!
O link para a sala do Zoom é o seguinte: https://bit.ly/3klIQxP

Situação Financeira das Universidades
é a melhor dos últimos tempos!!!
É importante reforçarmos que a situação
financeira das universidades é a melhor dos
últimos tempos, apesar da pandemia. O nível
de comprometimento da receita com a folha de
pagamento está abaixo dos 75%, o que é um

dos menores índices já vistos. Além disso, só a
USP já tem uma reserva financeira próximo de
1 bilhão e meio! Portanto dinheiro tem!
Os reitores alegam que não podem
1

conceder reajuste por conta da Lei
Complementar 173. Conforme já destacamos
em vários momentos, há pareceres judiciais
que apontam que a Lei não se aplica às
universidades, em face da autonomia

universitária. Além disso, chama a atenção que
na USP, por exemplo, encontraram brechas na
lei pra poder pagar a progressão na carreira
docente, o que demonstra que quando querem,
encontram os caminhos.

Assembleia Reafirma Fora Bolsonaro e Mourão,
e aprova apoio a pedido de Impeachment!!!
Além do ponto da Campanha Salarial, a
Assembleia também pautou a Conjuntura
Nacional, particularmente os rumos da luta pra
botar pra fora esse governo genocida de
Bolsonaro e Mourão.
O conjunto das intervenções apontaram
como esse governo é o responsável pela
situação dramática que vivemos no país, com
mais de 500 mil mortes pela Covid, e numa
profunda crise econômica e social. Nesse
sentido, foi consensual em todas as avaliações
expressas na Assembleia que é uma
necessidade derrubar esse governo genocida!
Nesse sentido, foi enfatizado nas falas a
importância das manifestações de rua que
estão ocorrendo em todo o país. Mas também
a necessidade da classe trabalhadora
organizada, a partir dos seus locais de

trabalho, atuarem como protagonistas nesse
processo político, entrando na luta com seus
métodos, com paralisações e Greves. Nesse
sentido, foi aprovada uma resolução a ser
levada para a nossa central, a CSP-Conlutas,
propondo a convocação de um Comando
Nacional pela Greve Geral!
O ponto mais polêmico da assembleia foi
sobre o apoio ou não aos pedidos de
impeachment que estão protocolados no
congresso, particularmente o último, chamado
como “super-pedido” de impeachment. Ao
final, a Assembleia aprovou a seguinte
resolução: Fora Bolsonaro e Mourão, e
Apoio ao Impeachment!
Aprovamos também uma série de moções, que
divulgaremos nos próximos dias.

Assembleia Geral Virtual – Dia 20/7, às 14h, via Zoom
Pauta: Definição da Pauta Específica
Esse tema seria pautado na última assembleia, mas por conta do tempo indicamos
realizar a convocação de nova assembleia exclusiva com essa pauta

Nota de Pesar
A Diretoria do Sintusp manifesta seu
pesar pelo falecimento da companheira
Roseane Elizabeth Forni, funcionária do CETIRP, mais uma vítima da Covid-19.
Expressamos nossa solidariedade aos
seus familiares, amigos e colegas de trabalho.
Não deixaremos que os nomes dos
nossos que tombarem nessa pandemia caiam
no esquecimento!

Companheira Rose, Presente!
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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