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Campanha Salarial 2018

INDICATIVO DE PARALISAÇÃO DIA 26/4
O indicativo do Fórum das Seis de PARALISAÇÃO
DIA 26/4 está sendo discutido e votado, aqui na USP,
nas reuniões de unidades e deverá ser aprovado na
ASSEMBLEIA GERAL dos funcionários da USP no
dia 24/4. O prazo que o Fórum das Seis deu para o
CRUESP agendar a primeira reunião de negociação
foi 16/4, sem agendamento fica valendo o indicativo de
PARALISAÇÃO NAS TRÊS UNIVERSIDADES, o Fórum das Seis volta a se reunir dia 19/4.
Este indicativo também está sendo discutido e votado
nas reuniões de unidades e posteriormente nas as-
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sembleias de funcionários e professores da Unicamp e
da Unesp, sendo que na assembleia geral de funcionários da Unicamp o indicativo já foi aprovado.
As reuniões de unidades deverão discutir a campanha
salarial e, além disso, o acordo coletivo (ver verso deste boletim).
É importante lembrar que se não houver resposta ou
proposta de índice de reajuste do CRUESP até 30 de
abril, o indicativo do Fórum das Seis é de GREVE GERAL DAS TRÊS UNIVERSIDADES!
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ASSEMBLEIA GERAL DE ASSOCIADOS DO SINTUSP
ATENÇÃO! Local: História, no novo auditório Nicolau Sevcenko, 18/4, 12h30

A Diretoria Colegiada Plena do Sintusp (Sindicato dos Trabalhadores da USP) convoca Assembleia Geral de
Associados para AMANHÃ, dia 18/04/2018, às 12h30, no auditório Nicolau Sevcenko (História -USP) para
realizar Prestação de Contas referente aos meses de Julho de 2017 a Fevereiro de 2018, bem como, para
deliberar sobre proposituras com finalidades de reverter o quadro financeiro negativo da entidade.
Diretoria Colegiada Plena do Sintusp

E HOJE, 17/ABRIL...

ASSEMBLEIA
DOS MOTORISTAS
17/4, ÀS 12H30, NO SINTUSP
Esta assembleia será com motoristas de todas as unidades do campus da capital para debater as demandas dos
motoristas no Acordo Coletivo de Trabalho

2º ATO CONTRA SEGREGAÇÃO EM DEFESA
DOS TERCEIRIZADOS DO BANDEJÃO ÀS
12H, NO RESTAURANTE CENTRAL
1) condições dignas de trabalho para os trabalhadores terceirizados; 2) pelo direito de que possam se alimentar nos próprios restaurantes assim
como os trabalhadores efetivos e usar os vestiários
e dependências dos restaurantes da USP; 3) Direito
ao cartão BUSP para que possam se locomover
dentro da universidade como os demais estudantes,
professores e trabalhadores efetivos; 4) Nenhuma
punição aos trabalhadores terceirizados

MUDANÇAS NO ACORDO COLETIVO
Conforme deliberação de Assembleia foi reconduzido o prazo de validade
do Acordo Coletivo de Banco de Horas, para o dia 30 de setembro. Na
última reunião da COPERT (10/04) foram apresentadas e discutidas reivindicações aprovadas no Conselho Diretor de Base do SINTUSP, as quais
deverão ser discutidas na próxima Assembleia Geral dos Funcionários da
USP, no dia 24/04/2018, de Campanha Salarial. Situamos as reivindicações
e comunicamos que avançamos muito pouco no “aceite” da reitoria em atendê-las.
Sabemos que para avançar mais é necessário grande mobilização e porque não dizer: “PARALISAÇÃO dia
26/04 (indicativo do Fórum das Seis)”, pois sem isto, nem aumento de salário, dos benefícios sociais e avanços
no Acordo Coletivo.
Reivindicações
Cap. IV: tratamento de fisioterapia, psicologia e outros;
Cap. IV: comparecimentos às reuniões escolares de pais e mestres;
Cap. VII: abono de ausência para participação em atividades sindicais;
Recesso escolar na Escola de Aplicação; Jornada de trabalho do SVOC e SVOI; Cláusula 27ª: tratamento de
horas dos embarcados; Jornada de condições de trabalho dos motoristas
Itens aprovados no Conselho Diretor de Base
1. Cláusula 22 acrescentar “O servidor da área da saúde que trabalhar de 4 a 6 horas terá os 15 minutos de
intervalo intrajornada computados no seu horário de trabalho”;
2. Capítulo IV, cláusula 13, item I: que as 6 ausências sejam usufruídas de acordo com a comprovada necessidade, sem limitação de dias;
3. item II: ampliação para até 5 horas para ir ao médico (se for mantido limite de 3 horas que se pague apenas o
que passou do limite de 3 horas);
4. Acabar com a marcação de horas na hora do almoço para quem faz jornada reduzida;
5. Regulamentar o trabalho fora do campus para trabalhadores da área de educação e “Estudos de Meio”;
6. No capítulo VII acrescentar a cláusula para que todo trabalhador tenha garantido seu direito a reunião sindical;
7. Regime especial de trabalho aos trabalhadores da EAD;
8. Autorização para que os trabalhadores possam acumular horas para pagamento dos dias /pontes de feriado
do restante do ano;
9. Discutir a legalidade de “compartilhar” um trabalhador com mais de um local de trabalho;
10. Não permitir, enquanto vigorar o Acordo Coletivo, que as Unidades da USP façam acordos individuais;
11. No capítulo V, para ter direito à Licença Paternidade, eliminar a necessidade de comprovação de participação
em curso ou que a USP ofereça o curso;
12. Criar mecanismos e realizar esforço extra da CODAGE e DRH quanto aos comunicados e treinamento para
que os chefes não façam interpretação errônea do Acordo Coletivo;
PRESTEM ATENÇÃO!!!!
A política de Reestruturação Organizacional e Compartilhamento de Serviços continua sendo desenvolvida na
gestão do Prof. Vahan e o processo de terceirização continua avançando. Os nossos empregos continuam correndo RISCO. E nós,vamos ficar dormindo? Vamos paralisar e esquentar os motores para a GREVE.

ALMOÇO DA SECRETARIA DE MULHERES - DIA 19/4 NO SINDICATO
CARDÁPIO: CASSOULET - A PARTIR DAS 11:30 ATÉ ÀS 14:00
R$ 20,00 ACEITA CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO
BRECHÓ (LIQUIDAÇÃO) A PARTIR DAS 9:00 ATÉ ÀS 16:00
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