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Inflação segue em alta, enquanto Reitores enrolam
para seguir negociação da pauta salarial!!!

Enquanto os reitores se fazem de mortos, a
inflação segue em alta, e já está corroendo até
mesmo o reajuste mais recente que tivemos. Em
abril, de acordo com o IPCA, a inflação foi de 1,06%.
Em março já havia sido de 1,62%. Ou seja, só
considerando o índice oficial de inflação, já teríamos
desde o reajuste uma inflação acumulada de 2,68%,
fora as perdas anteriores.
Em março, quando tivemos reunião entre o
Cruesp e o Fórum das Seis, que acertou o reajuste de
20,67%, houve um compromisso dos reitores de
instalar um Grupo de Trabalho para discutir o plano
de recuperação das perdas desde 2012, além das
propostas para valorização dos níveis iniciais das
carreiras (lembrando que nós do Sintusp
defendemos um valor fixo de R$1.200,00 para todos,
que incidiria proporcionalmente mais nos menores
salários). Mas até agora, passados quase dois meses,
os reitores não responderam nada sobre isso. Nesse
meio tempo, inclusive, já protocolamos também a
Pauta Unificada da Campanha Salarial de 2022
(https://bit.ly/3l7fnH1).

Considerando os dados do IPCA de inflação
específico dos itens de alimentação e bebidas, temos
em março 2,42% e em abril 2,06%, somando só
nesses dois meses 4,48%. Isso considerando os
índices oficiais, já que no supermercado vemos que
os preços da maior parte dos itens que mais
consumimos subiu muito mais. Esse quadro reforça
ainda mais a necessidade de termos uma reposição
mensal dos salários que impeça novas perdas!
Por outro lado, as finanças das universidades
seguem estáveis. Mesmo com o reajuste de 20,67%,
o nível de comprometimento da receita com folha de
pagamento segue abaixo dos 70% nas três
universidades! Portanto há margem para
recuperarmos as perdas e avançarmos nas nossas

condições de vida e trabalho, também através das
contratações necessárias para repor o quadro de
funcionários.

Como sabemos pela experiência de anos e
anos, não existe reitor bonzinho. Só vamos
avançar e arrancar a recuperação das perdas,

valorização dos salários mais baixos,
contratações e o conjunto de nossas
reivindicações através de luta e mobilização!
Participe das nossas reuniões e assembleias,
filie-se ao sindicato e fortaleça essa luta!

Lei 191: Em reunião da Copert, reitoria diz que terá
resposta da implementação até o final de maio!
Na última reunião da Copert, ocorrida no dia 6/5, cobramos dos membros do DRH e da Procuradoria
Geral uma resposta sobre a implementação da Lei 191 de 2022, que estabelece a contabilização do período
de junho de 2020 até dezembro de 2021, para efeitos de quinquênio e sexta parte para os profissionais de
saúde e de segurança.
De acordo com o procurador geral que respondeu sobre o tema, a procuradoria está avaliando quais
funcionários e de quais setores seriam contemplados, tendo em vista que, segundo ele, a lei seria genérica
nessa definição. Em dado momento, ele chegou a dizer que em alguns casos, como do HU, não haveria
dúvidas, mas não detalhou mais do que isso. Segundo ele, haverá uma definição provavelmente até o final
de maio, e destacou que as pessoas contempladas receberão os valores retroativos. Conforme já dissemos,
o nosso jurídico está atento, e assim que a reitoria divulgar a lista de contemplados, estaremos a postos
para buscar a correção de eventuais injustiças.

Filie-se ao Sintusp e Fortaleça sua Ferramenta de
Luta por Salários, Condições de Vida e Trabalho!
Iniciamos uma Campanha de Filiação, visando
fortalecer o nosso sindicato, para isso escrevemos o
boletim 29_22 dedicado ao tema e lançamos
também um boletim em áudio, que pode ser ouvido
no link: https://bit.ly/3y7Hu0i.

Muita gente acha que o sindicato é algo
externo ou apenas a diretoria. Isso não é verdade, o
sindicato somos todos nós, pois é nossa ferramenta
de luta por direitos e conquistas. Sem a força da
categoria, a ferramenta sozinha não faz nada. Por
isso precisamos de cada vez mais associados para
que o sindicato possa dar o suporte necessário para
as batalhas que teremos que travar, sobretudo neste
contexto de forte crise econômica, social e de
inflação galopante.

Filie-se e fortaleça o Sintusp. Você pode
começar o processo de filiação pelo site no link:
https://www.sintusp.org.br/filie-se/

REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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