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Cruesp agenda reunião
para amanhã, 17/3.
Vamos arrancar o
restante da pauta!!!
Nesta quinta, 17/3, às 14h30, ocorrerá nova
reunião de negociação da Campanha Salarial. A
reunião será virtual, e os reitores não aceitaram
transmissão. Conforme noticiado no último boletim
do Fórum das Seis, as assembleias das entidades
consideraram uma vitória da nossa Luta a conquista
dos 20,67%. No entanto, também consideramos
importante nessa reunião avançarmos no restante
da pauta: tanto o plano de recuperação das perdas
anteriores quanto a valorização dos extratos
iniciais das carreiras.

Desde 2012 até agora, temos uma defasagem
de 40% nos nossos salários. O Fórum reivindica a
elaboração de um plano para recuperar essas
perdas. Quanto à valorização dos extratos iniciais
das carreiras, está na pauta do Fórum, em relação
aos funcionários, a reivindicação de um valor fixo
de R$1.200,00, aprovado em nossa Assembleia
Geral. O fixo é uma forma de elevar o piso da
categoria,
e
tem
uma
incidência
proporcionalmente maior para os salários mais
baixos.

Nesta quarta-feira, 16/3, nos somaremos ao ato convocado inicialmente pela Adusp em frente à
reitoria, como parte das atividades do dia Nacional de Luta da Educação, e também levando nossas
pautas da Campanha Salarial, como o plano de recuperação das perdas desde 2012 e a valorização dos
salários iniciais das carreiras. Chamamos todas e todos para essa importante manifestação.
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Esta Audiência Pública esta sendo convocada pela Vereadora Estela Almagro (PT) e tratará
da entrega do Centrinho à Organização Social e o desmonte de suas atividades com prejuízo à
assistência ao paciente, trabalhadores e comunidade!

Link para entrar na reunião Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83004189592
ID da reunião: 830 0418 9592

Reverter a Desvinculação! HRAC Fica!
Radialista de Bauru diz que Doria aceita
“devolver” o HRAC, e aí Carlotti, o que vai fazer?
O radialista Alexandre Pitolli, da TV Jovem Pan de Bauru, anunciou em seu programa que o
governador Doria estaria disposto a reverter a desvinculação do HRAC e “devolvê-lo à USP, mas
que isso dependeria da vontade dos gestores da USP, particularmente do reitor Carlotti e do atual
superintendente do hospital, professor Carlos Ferreira dos Santos, que estariam ignorando essa
questão. O mesmo radialista protestou contra o desmonte do HRAC e cobrou pronunciamento da
Cidinha, que foi a responsável pela desvinculação.
De fato a desvinculação do HRAC representa o seu desmantelamento, entregando a gestão
do hospital para uma OS.
Contraditoriamente, o reitor Carlotti chegou a dizer em reunião com o Sintusp que o HRAC
era um orgulho pra universidade pelo serviço de excelência prestado. Ora, se é um orgulho, e se o
próprio governo estadual está disposto a reverter a desvinculação, o que impede a USP de retomar
o HRAC e investir para que ele volte para os seus bons tempos? Com a palavra o reitor e o Conselho
Universitário da USP.
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