Hoje: Reunião de negociação da Campanha Salarial entre
Cruesp e Fórum das Seis
Queremos 20% Já e Plano de Recuperação das Perdas
Hoje, dia 22, às 10h, ocorrerá a reunião de negociação entre o Cruesp (Conselho de
Reitores das Universidades Estaduais Paulistas) e o Fórum das Seis (que reúne as entidades de
funcionários, docentes e estudantes da USP, Unesp e Unicamp). Essa reunião foi solicitada pelo
Fórum das Seis desde julho, quando houve a segunda negociação na qual os reitores
mantiveram o congelamento dos salários alegando a vigência da Lei Complementar 173. Como
essa lei vai só até o final de dezembro, e considerando a disparada da inflação, o Fórum
atualizou sua Pauta de Reivindicações, exigindo um Reajuste em janeiro de no mínimo 20%,
referente às perdas acumuladas nos últimos dois anos, desde maio de 2019 até dezembro
deste ano! Além disso, também queremos discutir um Plano de Recuperação das Perdas desde
maio de 2012. Também faz parte da Pauta unificada deste ano a reivindicação de valorização
dos extratos iniciais das carreiras de funcionários e docentes, e também a discussão de um
Plano Sanitário e Educacional em face da situação da pandemia.

Situação financeira das Universidades é a melhor dos últimos tempos
Com a política dos últimos anos de congelamento e arrocho dos nossos salários, somada
ao desmonte das universidades, com suspensões de contratações e avanço das terceirizações,
as universidades fizeram caixa. O nível de comprometimento da receita com a folha de
pagamento na USP, por exemplo, está próximo dos 60%, muito abaixo do visto nos últimos
tempos. Tanto é assim que os orçamentos votados nos conselhos das 3 universidades preveem
valores para reajustes e novas contratações.
No entanto, nós sabemos que não basta ter dinheiro. Os reitores podem utilizar várias
manobras para dividir as categorias. Por isso é muito importante, em primeiro lugar, defendermos
a isonomia, tanto entre as universidades, quanto entre as diferentes categorias. Além disso, é
preciso estarmos atentos e mobilizados, pois a experiência demonstra que sem luta não
conquistaremos nossas demandas!

Se não vierem os 20%, em janeiro teremos que organizar uma forte luta e preparar
uma Grande Greve que é o único diálogo que esses senhores conhecem!
.

Atenção:
Hoje soltaremos um Boletim em Áudio com o informe da Reunião de
negociação. Acompanhe no nosso site: www.sintusp.org.br.

Sintusp atualiza valores de reivindicação de VA e VR
Importante destacar que essa reunião de hoje não discutirá reajustes de benefícios sociais como
VA e VR. Essa é uma questão que faz parte de nossa pauta específica, que deverá ser negociada
diretamente com a reitoria da USP.
Nós protocolamos a pauta específica da nossa categoria no início de agosto (a pauta completa
pode ser vista no link: https://www.sintusp.org.br/2021/08/04/pauta-especifica-2021/). No entanto, desde
então a reitoria não agendou nenhuma reunião para negociarmos a pauta!
Diante do aumento da inflação, atualizamos os cálculos visando a reposição das perdas nos
benefícios desde 2013 até o momento. De acordo com os nossos cálculos, o valor do Vale
Alimentação deveria ser de R$ 1,341,71, e o Vale Refeição deveria ser R$ 58,40 por dia, em ambos
os casos faltando ainda a inflação de dezembro.
Na Unicamp, por exemplo, já foi aprovado pelo Conselho Universitário o aumento do Vale
Alimentação em 2022 para R$1.270!
Vamos protocolar na reitoria a atualização dos nossos cálculos, e esperamos que ainda em
janeiro tenhamos uma reunião já com o novo reitor e vice reitora eleitos para negociarmos nossa pauta
específica também!

Sobre o Recesso: Funcionário que não tiver horas positivas
suficientes pode trabalhar nesses dias e Direção e Chefias não pode
impedir ou exigir Plano de Trabalho
Conforme colocamos no nosso último boletim,
o recesso de final de ano é uma das expressões
da desigualdade de tratamento entre docentes e
funcionários na Universidade. Afinal, os docentes
podem usufruir tranquilamente destes dias de
descanso, enquanto nós temos que pagar todas
as horas ao longo do ano. Na prática, portanto,
não temos recesso. Esperamos poder avançar
nessa discussão com a nova gestão eleita!
Em face disso, muitos funcionários, para não
ficar com horas negativas, preferem vir ao
trabalho durante o recesso. Isso está garantido
por nosso Acordo Coletivo. No Parágrafo 4° da
Cláusula 7 do nosso acordo, diz o seguinte: “A
cada ocorrência de ponte ou de recesso, caso o
servidor não possua crédito de horas suficiente
para gozar o descanso correspondente, ser-lhe-á

garantida
a
possibilidade
de
trabalhar
normalmente no(s) dia(s) respectivo(s).”
Portanto, o funcionário nessas condições que
queira vir trabalhar não pode ser impedido pela
direção de unidade ou pela chefia imediata.
Todos os anos ficamos sabendo de unidades que
proíbem o trabalho nesses dias, ou que fazem
exigências que, na prática, são formas de
assédio. Sabemos de unidades ou chefias que
exigem, por exemplo, que o funcionário
apresente um plano de trabalho para os dias de
recesso, caso queira trabalhar nesses dias. Ora,
a obrigação de fazer isso é da chefia, não do
funcionário! Caso alguém que queira trabalhar
nesses dias enfrente alguma dificuldade na
unidade, deve entrar em contato com o sindicato
pelo e-mail: sintusp@sintusp.org.br.

Boas Festas e um 2022 de Lutas e Conquistas!

Esse é o último boletim escrito de 2021. Esses dois últimos foram muito difíceis, a luta pela vida nunca foi
tão literal. Infelizmente, muitos da nossa classe e da nossa categoria não sobreviveram à política
genocida levada adiante pelos governos e pelos patrões. Citamos especialmente nosso amigo e
lutador da nossa categoria, diretor do Sintusp, o companheiro André Luis Orladin, o Raposão, e
em seu nome estendemos a homenagem a todas e todos que se foram nessa pandemia, e a seus
familiares e amigos. Dedicamos a esses nossos colegas esse último boletim do ano.
E para todos nós, desejamos um 2022 de muitas Lutas, e especialmente conquistas e vitórias!

