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O Fórum das Seis considera que a negociação
que garantiu a conquista dos 20,67% foi referente à
Campanha do ano passado, que ficou congelada em
face do argumento dos reitores de respeitar a LC
173. Portanto, além de seguirmos a exigência pelo
restante da pauta passada, no caso por um Plano de
Recomposição das perdas restantes desde 2012 e a
valorização dos salários dos níveis iniciais das
carreiras (no nosso caso reivindicamos um fixo de
R$1.200,00), também apresentaremos a pauta com
o conjunto de reivindicações da Campanha Salarial
de 2022.
O Fórum das Seis discutiu uma proposta inicial

Nesta quinta, 7/4, ocorreu um Ato Unificado
em Defesa do SUS, por conta do Dia Mundial da
Saúde. Neste ato, no centro de São Paulo,
compareceram centenas de militantes de diversas
entidades ligadas à área da Saúde. Além da defesa
do SUS e das pautas dos trabalhadores da saúde,
houve também denúncias sobre perseguições
sofridas por trabalhadores das famigeradas
Organizações Sociais (OSs), que promoveram
demissões de funcionários.

de pauta, que pode ser lida AQUI:
https://bit.ly/37jlW5w. Em nossa Assembleia,
iremos discutir a aprovação dessa pauta, bem como
eventuais inclusões que queiramos levar pra
discussão no Fórum das Seis.

Pauta: Aprovação da pauta de

reivindicações da Campanha Salarial 2022
(ver a proposta inicial de pauta aqui: AQUI:
https://bit.ly/37jlW5w)

Atenção: O link para participação na

Assembleia será divulgado amanhã por e-mail

O Sintusp esteve presente no ato, e levamos
uma faixa em Defesa do HRAC, mais conhecido
como Centrinho. Fizemos uma fala na qual
relembramos as lutas travadas pelos trabalhadores
do HU durante a pandemia, tanto por condições de
trabalho e posteriormente por vacina para todas e
todos que trabalhavam no Hospital. Na sequência,
colocamos essa luta atual contra o desmonte do
HRAC e a sua entrega para uma OS, o que
representa a precarização e privatização da saúde
para garantir os lucros bilionários de empresários
que lucram com a precariedade do atendimento à
população.
Precisamos seguir com força essa campanha
para fazer o CO reverter a decisão de desvinculação
aprovada em 2014 durante a gestão Zago.

Vamos para cima dos conselheiros!
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Conselho Gestor do Campus Capital
Vote nos três nomes aprovados pelo CDB do Sintusp
Nesta terça, 12/4, ocorrerá a eleição para três representantes de funcionários junto ao
Conselho Gestor do Campus da Capital. Nesse Conselho são discutidas as políticas
relacionadas aos usos de espaço físico na Universidade, e também sobre os trabalhadores
da prefeitura do Campus. Consideramos muito importante que elejamos representantes
comprometidos com as deliberações coletivas da categoria, definidas em reuniões e
assembleias.

Cada trabalhador lotado nas unidades do Campus do
Butantã pode votar em até três nomes!

Antonio Luis Madeiro
POLI

Felipe Costa Sunaitis
FFLCH

Rodrigo Gonçalves Whinter
FAU

Alguns pontos aprovados no CDB para pautar a atuação dos companheiros:
- Segurança: contra a militarização e presença ostensiva da PM; por uma política que favoreça a
ocupação dos espaços e integração com as comunidades vizinhas; por mais atenção com a
iluminação noturna do campus. FORA PM DOS CAMPI!
- Mobilidade: por uma política de favoreça à circulação nos diferentes modais; pela ampliação da
oferta de ônibus circulares e linhas; pela extensão do benefício do BUSP aos trabalhadores
terceirizados.
- Alimentação: pela valorização dos restaurantes universitários: por mais contratações, melhores
condições de trabalho e pela efetivação dos terceirizados; por mais opções de alimentação no
campus; contra a elitização dos restaurantes privados.
- Saúde: pela valorização do HU como principal unidade de saúde da região; contra o desmonte
e a gestão privatista do hospital; por mais contratações e pela efetivação dos contratos
temporários.
- Gestão dos espaços: pelo reconhecimento da autonomia dos trabalhadores e estudantes
sobre a gestão dos seus espaços; pela devolução do espaço ocupado pela antiga sede do
SINTUSP; contra a realização de eventos privados no campus sem contrapartida acadêmica ou
com pouco benefício para a comunidade.
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