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Após mais de um mês de luta por conta das
condições sanitárias e do descaso das chefias, enfim
a reitoria da USP chamou uma reunião para
buscarmos uma solução para a situação do
Bandejão Central.
Na semana passada, em reunião com o reitor
para tratar da situação da pandemia na USP no
geral, também colocamos as reivindicações da luta
do bandejão. O reitor havia se comprometido a
tratar do tema em uma reunião extraordinária da
Copert, que seria convocada rapidamente. Apesar
de demorar mais de uma semana para acontecer,
enfim teremos essa reunião hoje, sexta, às 11h.

Lembramos que o bandejão teve mais de 20
casos positivos de Covid ao longo do mês de
janeiro, quando os funcionários decidiram iniciar
sua mobilização.
A nossa reivindicação é que os trabalhadores
possam permanecer em domicílio até o início das
aulas. E que quando houver o retorno presencial,
sejam garantidas condições de segurança sanitária e
testagem regular para os trabalhadores. Também
reivindicamos a substituição das chefias, que não
respeitam os trabalhadores e foram também
responsáveis por essa crise.

Sintusp também vai cobrar solução para as horas negativas
de 2019/2020 e resposta às reivindicações do HRAC!
Embora essa reunião da Copert de hoje tenha
sido convocada com pauta única, os membros do
sindicato cobrarão os compromissos firmados pelo
reitor na reunião ocorrida na semana passada.
Os principais compromissos foram o de
realizar uma reunião extraordinária da Copert para
buscarmos uma solução para a questão das horas
negativas de 2019/2020, pois com o agravamento
da pandemia neste início de ano, é inviável manter
o prazo de março para zerar essas horas. Por isso

reivindicamos que essas horas sejam abonadas. E
também apresentamos uma série de reivindicações
dos funcionários do HRAC de Bauru: especialmente
que se faça público o conteúdo do termo que os
funcionários supostamente terão que assinar.
Além dessas questões mais emergenciais,
cobraremos que seja estabelecido um calendário de
reuniões da Copert para avançarmos nas tratativas
dos aditivos ao Acordo Coletivo e outros temas do
cotidiano da categoria.
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Carlotti até agora não agendou reunião com
o Fórum das Seis para negociação Salarial!
Já completou mais de 20 dias desde a posse
do novo reitor da USP. O Fórum das Seis, já no
primeiro dia de gestão, protocolou um ofício
exigindo o agendamento de reunião de negociação
entre o Fórum e o Cruesp (Conselho de Reitores das
Universidades Estaduais Paulistas) sobre a pauta da
nossa Campanha Salarial. Até o momento, não
houve nenhuma resposta de Carlotti. Lembramos
que o reitor da USP será o presidente do Cruesp até
abril, pois a presidência do Conselho é rotativa

entre os 3 reitores. Portanto, cabe a ele o
agendamento dessa reunião.
Enquanto isso, a inflação segue galopante e
nossos salários cada dia mais corroídos. Diante
disso, o Fórum das Seis indica um dia de Paralisação
com atos nas reitorias das universidades, e também
aprovou Indicativo de Greve para o início do
semestre letivo. Não podemos esperar, queremos
os 20% + Fixo Já!

Rádio Peão divulga boatos sobre valores de
VA/VR! Exigimos negociar os valores e o conjunto
da nossa pauta específica com a Reitoria!!!
Foi divulgado pela famosa “rádio peão”, pelos grupos de whatsapp, que a COP teria aprovado os novos valores dos
VA e VR. Informamos que até o momento trata-se de boato, pois não temos nenhuma informação oficial sobre o
tema.
Causa-nos preocupação a possibilidade da reitoria definir esses valores sem discutir com as entidades
sindicais da universidade!

Fizemos os cálculos das perdas acumuladas nesses benefícios desde
2013 e nossa reivindicação é: VA – R$1.342,00 e VR – R$ 58,40
Lembramos que Unicamp e a Unesp já reajustaram o Vale Alimentação, no caso da Unicamp, por exemplo, o
valor foi para R$1.270,00. Queremos negociar os valores com a reitoria, isso não pode ser decidido
unilateralmente! Além disso, queremos negociar o conjunto de nossa pauta específica, logo após a definição do
reajuste salarial da pauta unificada. Exigimos que qualquer reajuste seja retroativo a janeiro deste ano!

Nota de Pesar
A Diretoria do Sintusp manifesta seu imenso
pesar pelo falecimento do companheiro Marcílio
Ventura, diretor do STU (Sindicato dos Trabalhadores
da Unicamp) e grande parceiro das nossas lutas no
Fórum das Seis.
Expressamos nossa solidariedade com os
companheiros do STU, com toda a categoria de
funcionários da Unicamp, bem como com seus
familiares e amigos.
Marcílio foi um desses imprescindíveis, um
grande lutador que dedicou a vida às causas de luta
da classe trabalhadora. Deixará entre nós muita
saudade, mas também o exemplo que precisamos
para seguirmos firmes nas batalhas que teremos pela
frente.

Companheiro Marcílio, Presente!
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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