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Assembleia Geral Virtual

4ª feira, 24/11, 14h, via Zoom
Conforme divulgado no último boletim do
Fórum
das
Seis
(https://bit.ly/3qRSStt),
estamos propondo uma atualização da Pauta
de Reivindicações da Campanha Salarial, mais
precisamente em relação ao índice imediato de
reajuste.
Na nossa data base em maio,
apresentamos uma reivindicação de 8% de
reajuste imediato e mais um Plano de
Recuperação das Perdas, que naquele
momento exigiriam um reajuste de pelo menos
29% para repor as perdas de maio de 2012 até
aqui. No entanto, como todos sabemos, os
reitores foram intransigentes e mantiveram
Zero de reajuste.
De lá pra cá, a inflação está em
disparada. Cada mês o índice inflacionário bate
um recorde. Tendo isso em vista, e também
considerando que a LC 173 termina sua
vigência em dezembro deste ano, o Fórum das

Seis se reuniu e definiu uma proposta de
atualização da Campanha Salarial. A proposta
é que reivindiquemos um reajuste em janeiro
de pelo menos 20%, que é o equivalente às
perdas salariais de maio de 2019 até dezembro
deste ano, e um plano de recuperação das
perdas acumuladas desde 2012 a ser sanado
preferencialmente até nossa data-base de maio
de 2022.
Nesse sentido, chamamos a categoria
para a Assembleia a ser realizada dia 24/11,
tanto para referendarmos essa proposta do
Fórum, quanto para discutirmos as medidas de
mobilizações necessárias para arrancarmos
nosso reajuste! Basta de Arrocho!

Atenção:

O Link para a Assembleia
será divulgado em breve.

Todas e todos aos Atos do dia da Consciência Negra,
contra o Racismo e pelo Fora Bolsonaro e Mourão!
Neste sábado, dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, ocorrerão atos em todo
o país. Tendo como eixo central a luta contra a opressão ao povo negro, que se expressa no racismo
tão entranhado na nossa sociedade, particularmente na violência praticada pela polícia contra a
população negra das periferias, os atos desse ano também farão parte das jornadas de lutas pelo
Fora Bolsonaro e Mourão. Afinal, esse governo assassino é um inimigo mortal da luta histórica do
povo negro contra o racismo e por reparação.
Nesse sentido, é muito importante que todas e todos estejamos nas ruas para botarmos pra
Fora esse governo genocida de Bolsonaro e Mourão, sem esperarmos até 2022. Cada dia mais
desse governo é um dia a mais de fome, miséria e violência contra a classe trabalhadora.
Veja texto completo sobre os atos no site da CSP-Conlutas: https://bit.ly/3ctekwI

Locais dos Atos:
- São Paulo, capital – MASP | 12h
- Ribeirão Preto – Comunidade Nazaré Paulista na ZN | 9h
- São Carlos – Mercadão | 9h

Reitoria “adere” ao
Boicote à Consulta
à Comunidade!
Conforme divulgado em Carta Aberta
aprovada pelo CDB do Sintusp (que pode ser
vista no https://bit.ly/3HABNKJ) e em nosso
último
boletim
em
áudio
(https://bit.ly/3FkaeDo), o Sintusp considera
que esse processo de “eleição” reitoral é uma
farsa, e por isso chamamos a categoria a
boicotar a Consulta à Comunidade, já que ela
tem menos validade que uma pesquisa
eleitoral de qualquer um desses institutos de
pesquisa que tem por aí.
A tal consulta ocorreria ontem, dia 18.
Ainda pela manhã recebemos informações
de que as pessoas que queriam participar
não estavam conseguindo votar. Para nossa
surpresa, aparentemente a reitoria decidiu
“aderir” ao nosso chamado e ela mesma
boicotou a consulta. Brincadeiras à parte, o
fato é que a consulta saiu do ar, e apareceu
uma mensagem que dizia que ela estava
cancelada, sendo remarcada para o próximo
dia 22. Somente no período da tarde foi
emitido um comunicado da Comissão
Eleitoral, que alegou falhas técnicas no
Sistema utilizado para realização da Consulta
como causa para o adiamento (o comunicado

pode
ser
visto
na
https://bit.ly/2Z2mzwx)

íntegra

aqui:

Ainda que falhas técnicas possam
ocorrer, causa estranheza que isto ocorra
justo no único momento desse processo
espúrio de escolha reitoral que é aberto a
alguma participação geral da comunidade
(mesmo que essa participação seja
figurativa). As especulações e até talvez
teorias da conspiração ganham força
justamente pelo fato do processo ser
totalmente
fechado,
indireto
e
antidemocrático, E mais ainda quando as
chapas são encabeçadas por membros da
gestão, sendo uma delas encabeçada pelo
atual vice-reitor. Aliás, chama a atenção o
tanto de divulgação de atividades promovidas
pela Pró-reitoria de Cultura e Extensão feitas
nesse período de sucessão reitoral.
Enfim, por tudo isso redobramos o
chamado à categoria para que Boicote a
Consulta e aos nossos representantes em
Congregações e conselhos centrais que
anulem o voto como expressão de rechaço a
esse processo antidemocrático.

REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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