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PROPOSTA DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS
Ontem, 14/6, às 17h, o reitor em exercício,
Antonio Carlos Hernandes, acompanhado por dois
procuradores gerais da USP, em reunião com os
três representantes dos trabalhadores da
universidade, anunciou que após reunião com o
presidente da COP ficou definido um montante de
R$ 11 milhões a ser destinado para o reajuste dos
benefícios (VA e VR), com a seguinte proposta:
- 8% de reajuste no VA (auxílio
alimentação), que hoje é de R$ 690,00 e
passaria a ser de R$ 745,20, ou seja, R$
55,20 de reajuste.
- 5% de reajuste no VR (vale refeição), que
hoje é de R$ 29,00 e passaria para R$ 31,00.
Em seguida, o professor Hernandes disse que
dentro desse montante de R$ 11 milhões, nós
poderíamos optar por mudar os percentuais dos
dois benefícios, por exemplo, reajustando apenas
o VA e mantendo o valor atual do VR. Dessa
forma, o valor do VA passaria a ser de R$ 790,00,
ou seja, R$ 100,00 reais de reajuste sobre o valor
atual do vale alimentação.
Os três representantes dos trabalhadores deixaram
claro que essa proposta era decepcionante e seria
certamente considerada insuficiente pela nossa
Assembleia Geral, que será realizada na 2° feira,
às 11 horas, na História. O professor Hernandes
pediu para que o Sintusp informasse a posição da
Assembleia sobre essa questão, logo após a
deliberação.
Os representantes dos funcionários lembraram que
ontem mesmo, 14/6, a reitoria da UNICAMP
propôs reajustar o Auxílio Alimentação em R$

100,00, benefício que lá é atualmente de R$
850,00 e, portanto, passaria para R$ 950,00
(lembrando que na UNESP este benefício também
é de R$ 850,00).
O Professor Hernandes argumentou que na
UNICAMP eles só têm o VA, mas não o VR. Em
resposta, os representantes do Sintusp lembraram
que lá os restaurantes universitários continuam
subsidiados para os funcionários e, que aqui na
USP, foi a reitoria quem decidiu retirar o subsídio
do restaurante universitário para os funcionários,
oferecendo em troca o VR.

Continuidade da negociação em 21/6
Apesar do professor Hernandes dizer que este era
o limite da proposta e que na reunião do dia 21/6
seria discutido com o reitor Vahan apenas os
demais pontos da pauta específica, os
representantes do Sintusp declararam que irão
levar a posição da Assembleia sobre a questão dos
benefícios ao reitor no dia 21/6.
Lembramos que a nossa reivindicação apresentada
antes desta reunião e reafirmada ontem é de
reajuste de 43,13%, pelo índice de alimentação
calculado pelo DIEESE, para repor a perda no VA
desde o último reajuste, o que elevaria o valor do
VA a R$ 960,00 - valor coincidentemente
equivalente ao que a reitoria da UNICAMP
ofereceu ontem.
No caso do VR, o aumento pelo DIEESE para o
serviço alimentar (refeição fora) foi de 51% no
período de congelamento, o que daria um valor
diário de R$ 43,13.

PAGAMENTO DOS DIAS DESCONTADOS NA GREVE DE 2016
Ontem na reunião, discutimos sobre a devolução do dinheiro descontado na Greve de 2016, cujo
processo foi ganho na justiça. O reitor em exercício, Antonio Carlos Hernandes, junto com a
Procuradora Geral Dra. Stefani, que também estava na reunião, comprometeram-se em resgatar o
processo, analisá-lo e voltar a discutir essa questão no dia 21/06, na reunião com o reitor Vahan.

ASSEMBLEIA GERAL DOS FUNCIONÁRIOS
SEGUNDA-FEIRA, 18/6, 11H, NA HISTÓRIA

O HU em Luta!
Após a aprovação do Projeto de Lei 367/18 na
ALESP, que corrige o grupo de despesas de
custeio para PESSOAL, garantindo a finalidade
dos R$ 48 milhões do HU para contratação de
funcionários, a Assembleia de ontem aprovou um
chamado aos estudantes e docentes para a
realização de um grande Ato na semana que vem.
A ideia do ato é exigir a abertura imediata de
concursos para suprir as necessidades de

servidores do HU! Ainda está previsto que seja
realizada uma doação de sangue, exercendo nossa
solidariedade com a população e levando a toda a
sociedade as denúncias da grave situação do
hospital e a necessidade de termos o maior apoio
possível nesta luta!
Novos encaminhamentos sobre este ato serão discutidos

nos próximos comandos de greve e assembléias!

Reitor em exercício assume compromisso de reabilitar o HU
Ontem, na reunião de negociação com o reitor em exercício, Prof. Hernandez, o mesmo disse que ele e o
reitor Vahan estavam comprometidos em reabilitar o HU, fazendo com que ele voltasse a ser o hospital de
qualidade que era. Disse que a "Universidade tem o compromisso de devolver para São Paulo o Hospital
como era antes, para atender a população, bem como a comunidade uspiana".

Calendário de Atividades
Hoje, 15/06
- Primeiras horas: Reuniões de Unidades
- 9h: Debate no Auditório do ICB IV: “Os impactos da reforma trabalhista nas condições de trabalho e o
ponto eletrônico”, com Antonio Cordeiro – Advogado Trabalhista e dirigente da Intersindical
- 10:30h: Comando de Greve no SINTUSP

- Festas Juninas com arrecadação para o Fundo de Greve:
Faculdade de Ciências Farmacêuticas, das 12hs às 18hs
Faculdade de Educação, das 15hs às 19hs
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a partir das 18hs com barraca de caldos do SINTUSP
Segunda-feira, 18/06
- Primeiras horas: reuniões de unidades
- 11h, na História: Assembleia Geral
Quarta-feira, 20/06
- 10:30h, na ALESP: Audiência Pública sobre a LDO 2019. Mobilização do Fórum das 6 em luta pelo
aumento dos repasses do ICMS para as Universidades Estaduais Paulistas.
Quinta-feira, 21/06
- Reunião de Negociação da Pauta Específica com o Reitor - Prof. Vahan
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