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É HOJE, 14h!

Reunião de negociação da
nossa Pauta Salarial!!!
Nesta segunda, dia 7/3, às 14h, teremos a
reunião de negociação da nossa pauta salarial entre
o Cruesp e o Fórum das Seis. Após meses de
enrolação, enfim os reitores agendaram essa
reunião.
Lembrando que estamos em negociação ainda
da nossa data base de 2021, tendo em vista o
congelamento dos nossos salários imposto pelas

reitorias na negociação do ano passado, sob o
argumento da Lei Complementar 173. Como a
vigência dessa lei era até dezembro, e com o
aumento vertiginoso da inflação, o Fórum das Seis
atualizou a pauta ainda em novembro, e desde
então aguardamos negociação. A pauta atualizada
de reivindicações é a seguinte:

1. Reajuste, retroativo a janeiro 2022, de 20% para recuperação parcial da perda acumulada desde
maio/2012;
2. Negociação de um plano de reposição para zerar as perdas restantes, relativas ao período de
maio/2012 a abril/2022, com a perspectiva de concluir a discussão deste plano ainda na data-base
de 2022. As perdas totais desde 2012 exigiria um reajuste de 40%!
3. Negociação de um plano para a valorização dos níveis iniciais das carreiras, com base nas propostas
do Fórum das Seis (no nosso caso, a proposta é de um valor fixo para todos, que incide
proporcionalmente mais nos menores salários. Nossa assembleia aprovou o valor de R$1.200,00)
Reforçamos que essa é a negociação ainda da
data base de 2021, a pauta da data-base 2022 ainda
será elaborada pelo Fórum das Seis, já levando em
consideração o que conseguirmos avançar na
negociação de agora.

O Fórum das Seis indica um dia de paralisação
para a próxima semana, no dia 16, e reforça que se
nossas reivindicações não forem atendidas, as
entidades devem discutir o indicativo de Greve! Não
dá mais pra aceitar arrocho!

Participe do Encontro Virtual das três
Universidades para acompanhar a negociação!
O Fórum das Seis solicitou que a reunião fosse
transmitida, mas até o momento não obteve
resposta dos reitores.
De todo modo, abriremos uma sala online em
7/3, a partir das 12h. Mesmo que a negociação não
seja transmitida, o objetivo é termos um espaço
para que as/ os interessadas/os possam discutir e
acompanhar a negociação a partir dos informes que

forem surgindo. Após a negociação, por volta das
16h, os representantes das entidades sindicais do
Fórum das Seis entrarão na sala para repassar os
informes mais detalhados da negociação, no caso
dela não ser transmitida.

O link do encontro virtual das três
universidades é: https://bit.ly/F6eCruesp
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Sobre as horas negativas do banco anterior, a Copert propõe
Na última sexta-feira, 4/3, ocorreu uma
reunião extraordinária da Copert (Comissão
Permanente de Relações de Trabalho), que reúne
membros da administração e do sindicato. Essa
reunião teve como pauta a questão das horas
negativas do banco de horas anterior, aquele do
período de 2019/2021, iniciado antes da pandemia.

Os membros da reitoria argumentaram que
neste momento não seria possível o abono dessas
horas, embora não tenham fechado a porta para a
discussão desse tema no futuro. Nós mesmos
lembramos que o reitor acenou que iria avançar
nesse tema, pelo menos em relação ao recesso de
final de ano.

Na negociação do Acordo Coletivo feita no
ano passado, foi acertado que o prazo final para
zerar esse banco era até o dia 30 de março de 2022.
No entanto, com o novo pico da pandemia agora
em janeiro e fevereiro, e fruto da luta do sindicato,
muitos funcionários voltaram a fazer algum tipo de
trabalho híbrido ou mesmo integralmente remoto,
como forma de se proteger do vírus. Desse modo, o
prazo de março tornou-se insuficiente.

A proposta inicial que eles apresentaram seria
estender o prazo até o final de abril. Após uma
rodada de discussão e das intervenções do
sindicato, eles pediram uns minutos para pensar, e
voltaram para a reunião com a proposta final de
extensão do prazo até o dia 31 de maio. De acordo
com o presidente da Copert, que é o chefe do DRH,
professor Wilson, trata-se de uma proposta final da
administração.

Em nossas Assembleias, deliberamos por
voltar a reivindicar o abono dessas horas negativas,
tendo em vista a excepcionalidade da pandemia, e
também relembrando nossa reivindicação histórica
de que horas de ponte e recesso não sejam
cobradas, já que a Universidade fecha e os docentes
não precisam compensar essas horas.

Diante disso, nós do sindicato nos
comprometemos a repassar a reposta da categoria
até o final desta semana, e por essa razão vamos
submeter o tema à Assembleia Geral da Categoria,
a ser realizada na próxima quarta-feira, 9/3.

Assembleia Geral Virtual, 4ª feira, 9/3, 14h, Via Zoom
Nesta quarta-feira, 9/3, realizaremos uma Assembleia Geral da Categoria com a pauta:

1) Campanha Salarial e indicativos de paralisação e Greve
2) Retorno Presencial
3) Deliberação sobre proposta da Copert sobre horas negativas

Atenção: O link será divulgado em breve.

Internacional de Luta da Mulher Trabalhadora

Nesta terça-feira, ocorrerão atos em todo o país para reforçar as pautas de luta das mulheres
trabalhadoras, neste dia que é de comemoração, mas sobretudo de mobilização!
Amanhã teremos um boletim especial da Secretaria de Mulheres sobre o 8 de março. De
imediato convidamos todas e todos para os atos:

Em São Paulo - a partir das 16h, concentração na Avenida Paulista, em frente ao
Masp e após caminhada até a praça Roosevelt, na região central.
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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