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Na próxima 5ª feira, 13/10, faremos uma Assembleia Geral das(os) Funcionárias(os) da USP para
discutirmos a nossa participação no dia nacional de lutas contra os cortes na Educação, pelo Fora Bolsonaro,
que ocorrerá no dia 18 de outubro. Neste mesmo dia, também já estava indicado a realização de um ato do
Fórum das Seis em torno da nossa campanha salarial. A nossa perspectiva é unificar essa luta!
O governo Bolsonaro, demonstrando mais uma vez seu desprezo pela educação e pelas universidades,
promoveu um corte de verbas que coloca em risco o fechamento do ano nas universidades federais. Isso só
reforça a necessidade dos estudantes e trabalhadores de irem às ruas e derrotar esse governo de extrema
direita através da ação direta!
A Assembleia ocorrerá em formato híbrido. Presencialmente, será na sede do sindicato no campus da
Capital. Virtualmente, será através da plataforma Zoom, com link que será divulgado em breve.

ELEIÇÃO PARA REPRESENTANTES NA CCRH
No dia 18 de outubro, vote nos três nomes
definidos em nossa Assembleia Geral!!!

Neli Wada
HRAC

Marília Equi
PUSP/RP

Selene Thomaz
IP

Quem são as três?
Neli Wada - É assistente social do HRAC/Bauru, neste momento é diretora do sindicato, com larga
experiência como representante na CCRH e no CO, cumprindo papel fundamental em nossas lutas!

Marília Equi - É assistente social e atua junto ao programa Renova, em Ribeirão Preto. Foi eleita para o
CDB do Sintusp pela Prefeitura do Campus/RP, participando ativamente das nossas lutas no último período.

Selene Thomaz – Também assistente social no Instituto de Psicologia. É uma companheira com larga
trajetória profissional e participação nas nossas mobilizações, com grande representatividade na sua unidade.
1

Mesmo após o reajuste que conquistamos em
março deste ano, referente à Campanha Salarial de
2021, a nossa defasagem salarial segue alta. De
acordo com os cálculos do Fórum das Seis, para
recuperar o poder de compra nos nossos salários de
2012, seria necessário um novo reajuste de mais de
21%. Pelos cálculos das nossas perdas, é como se
tivéssemos trabalhado 16 meses de graça!
Ao mesmo tempo em que os reitores mantêm
nosso arrocho, o nível de comprometimento da
receita com folha de pagamento é o mais baixo da
história. No caso da USP, o nível de
comprometimento é de 68,48%! As universidades

estão fazendo caixa, e os senhores reitores, que
tanto falam em democracia, sequer marcaram
negociação da nossa data-base de 2022!
Essa situação, além de absurda, representa um
risco grande. Afinal, com a possibilidade de vitória
eleitoral de um governador que claramente é contra
as universidades, há um risco real de ter alguma
investida do governo do estado no sentido de
confiscar essas verbas. Os senhores reitores estão
desmontando as universidades, arrochando nossos
salários, e ainda correm o risco de perder o caixa que
estão fazendo! É hora de irmos para a luta!

Todo apoio à Luta dos trabalhadores da
Unicamp contra o ponto eletrônico!!!
Nas últimas semanas, os trabalhadores da
Unicamp estão travando uma importante luta contra
a implementação do ponto eletrônico. A reitoria da
Unicamp, inclusive, utiliza como argumento para
defender a implementação a experiência
supostamente bem-sucedida da USP. Nós sabemos
que desde a implementação do ponto eletrônico, a
situação para a maior parte dos funcionários ficou
pior. Afinal, a Universidade é bastante diversificada
e tem realidades muito distintas. Com o controle
centralizado pelo DRH, todas as situações
excepcionais, que antes eram definidas a nível local,

passaram a contar com tratamento altamente
burocrático, gerando muitas dificuldades para o
cotidiano dos setores.
Diante
disso,
manifestamos
nossa
solidariedade com os trabalhadores da Unicamp
nessa luta, esperamos que eles consigam barrar esse
projeto!

Estamos juntos!
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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

2

