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Nesta quinta, 23/6, ocorreu um ato público
convocado pelo Sintusp na porta da reitoria, para
cobrar a abertura de negociação da nossa pauta
específica da Campanha Salarial. Lembrando que na
nossa pauta deste ano há temas importantes, como
a reivindicação de um reajuste de R$1.200,00 para
todos, que acaba valorizando mais justamente os
menores salários. Também é parte da pauta a
reivindicação de reajuste do Auxílio Alimentação
para R$1.500,00 e do Vale Refeição para R$65,00,

para recuperar as nossas perdas de 2013 para cá. A
pauta também traz reivindicações sobre a Carreira,
condições de trabalho, atendimento de saúde,
dentre outras. O conjunto da pauta pode ser visto no
link: https://bit.ly/39AS0U9
Durante o ato, houve falas que tocaram em
vários pontos da nossa pauta, além de expressar as
denúncias sobre o desmonte do HU e a entrega do
HRAC para uma entidade privada.

Merece destaque a indignação que se
expressou em várias falas durante o ato com a
recente aprovação feita no Conselho Universitário
das Diretrizes de investimento, particularmente com
a aprovação de uma verba de 100 milhões de reais,
direcionadas para os jovens docentes. Conforme
denunciamos no boletim de ontem, essa manobra
da reitoria sequer resolve o problema dos próprios
docentes em início de carreira, já que se trataria de
uma bolsa temporária. Ainda assim, para nós causou
indignação a quebra da isonomia e o fato de

aprovarem uma verba desse tamanho somente para
docentes, enquanto nós ficamos à mingua.
Importante lembrar que mesmo com a Lei
Complementar 173, a reitoria manteve o processo
de avaliação da carreira docente e inclusive efetuou
os pagamentos, enquanto a nossa carreira está
parada até agora. Já estamos quase em julho e a
reitoria não convocou sequer uma reunião da
Comissão Central de Recursos Humanos, que é o
espaço que discute esse tema.

Durante o ato, uma comissão da diretoria do
Sintusp foi recebida pela reitoria para discutir a
negociação. De acordo com o que foi informado, o
reitor estava em atividade externa, e a chefia de

gabinete estava em atividade de treinamento. Desse
modo, foi designado o professor Wilson, presidente
do DRH, que nos recebeu junto com o Davi, também

Indignação com verba de 100 milhões só
para docentes toma conta do ato!!!

Reitoria recebe uma comissão do Sintusp
para discutir negociação da Pauta!
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do DRH, e o dr. Salvador, da procuradoria (os três
compõe também a Copert).
A comissão da diretoria do Sintusp colocou que
estamos no período da Campanha Salarial, já que
nossa data base é em maio, e que tradicionalmente
negociamos nossa pauta específica diretamente com
o reitor. Lembramos que o reajuste dos 20,67% foi
parte da Campanha Salarial de 2021, e que além
disso não houve em nenhum momento uma
negociação da pauta específica.
O professor Wilson disse que a intenção é fazer
um cronograma para discutirmos os temas, já que a
pauta tem vários pontos. Nós concordamos que

alguns itens poderiam ser discutidos com mais
tempo, mas que sobretudo as reivindicações
diretamente econômicas necessitam de reunião
urgente, já que estamos quase em julho. Reforçamos
a importância de discutirmos já alguns pontos
fundamentais, como o fixo de R$1.200,00 para
todos, os reajustes dos vales e carreira.
Ao final, ficou o compromisso do professor
Wilson de apresentar, até o final da próxima
semana, a proposta de cronograma de reuniões com
a reitoria, especialmente a primeira para tratarmos
dos temas econômicos. Vamos cobrar o
agendamento urgente da negociação!

Participe do Seminário de Saúde do
Sintusp nos dias 29 e 30 de junho!
O SINTUSP realizará um Seminário de Saúde dos Trabalhadores da USP nos dias 29 e 30 de junho de
2022, das 8h às 17h, no auditório do CEPEUSP e também online, em formato híbrido, a exemplo das
nossas últimas Assembleias Gerais.
Nossas condições de vida e de trabalho seguem piorando, com tantos ataques aos nossos direitos
desde a esfera federal, passando pelo governo estadual e pelas diferentes gestões da reitoria.
A saúde não é apenas a ausência de doenças, mas também a condição que se tem de atender às
necessidades materiais e emocionais de cada pessoa, e o trabalho na USP contribui cada vez mais
negativamente para a nossa saúde. Desvalorização, demissões, falta de contratações, terceirização,
controle rígido do banco de horas e as absurdas horas de pontes e recessos, sobrecarga de trabalho,
assédio moral e sexual pressionam a categoria e causam grandes transtornos. Quando se busca os
serviços de saúde, o que se encontra são serviços também precarizados, desumanizados, com
burocracias confusas que mais atrapalham do que ajudam.
É preciso ter em mente que tudo que nossa categoria tem como formas de amenizar os impactos
do trabalho foram conquistas de duras batalhas do passado, e a defesa das conquistas de hoje, bem
como a luta por mais, devem ser as bandeiras que nos guiarão de hoje em diante.
Como parte deste processo, este Seminário de Saúde tem o papel de ser um aglutinador de forças
e ideias, de onde possamos nos organizar para partir em luta por todo o conjunto de demandas da
Campanha Salarial, da Pauta Específica, centralmente das pautas salariais, das contratações em número
suficiente para reverter o desmonte e da prestação de serviços de saúde decentes e de qualidade pela
USP.

Atenção: A programação será divulgada em Breve!

Inscrição
Para participar, inscreva-se no link: https://forms.gle/XQNChxMBmkP3Uj9v8
Pedimos que as inscrições ocorram até no máximo segunda-feira, 27/6, pois nos comprometemos
a enviar os nomes para a Copert para garantirmos as liberações para participação no Seminário.
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
Sede Fernando Legaspe (Fernandão) Av. Prof. Almeida Prado, 1362, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo-SP,
CEP:05508-070 - Tel: 3091 4380/4381 - 3814-5789- email: sintusp@sintusp.org.br – site: www.sintusp.org.br
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