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ACORDO:
REPOSIÇÃO DA GREVE
Na reunião realizada ontem, 26/6, entre os representantes da reitoria e do Sintusp, o professor
Mantelatto (diretor geral do DRH) declarou que o acordo precisaria ser assinado ainda ontem para
que ele pudesse encaminhá-lo imediatamente à administração da universidade, a fim de que não
houvesse o desconto dos dias da greve, pois o fechamento da folha é hoje, 27/6.

Abaixo, postamos as resoluções do Registro de Reunião de ontem:

REGISTRO DE REUNIÃO
I) Os registros das reuniões dos dias 21 e 26 de junho de 2018 serão feitos em
dois documentos separados, tendo em vista a distinção dos assuntos e dos
participantes envolvidos, porém sendo considerados como partes de um só
Acordo de Final de Greve;
II) O Sindicato reivindicou que a reposição não fosse feita por meio de horas
compensadas, mas por reposição do trabalho acumulado, por considerar
reposição de horas como uma punição;
III) Representantes da Administração expuseram que a negociação sobre a
compensação deve ser baseada nos contratos de trabalho vigentes e na
legislação, não configurando punição eventual desconto ou exigência de horas
de trabalho;
IV) Representantes da Administração propuseram que a compensação de horas
fosse realizada até 30 de setembro de 2018;
V) Diante disso, os membros do Sindicato propuseram que a compensação de
horas seja realizada até 31 de dezembro de 2018;
VI) Considerando o Acordo de Compensação, a data de fechamento da folha de
pagamentos de junho (27 de junho) e o compromisso de pagamento dos dias
parados, os representantes da Administração levarão ao conhecimento da
Administração da Universidade de São Paulo a proposta de compensação de
horas até 31 de dezembro de 2018, para que não haja desconto na folha de
pagamentos dos servidores que aderiram à greve e/ou à paralisação do dia 21
de junho de 2018;
VII) Os representantes da Administração informam que, considerando que a
data de vigência do atual banco de horas é distinta, haverá um controle
separado no sistema ifPonto para esta compensação do Acordo Final de Greve
e que o Prazo de 31 de dezembro de 2018 será considerado como um prazo
improrrogável para a compensação de horas.

Comando de Autodefesa
Reunido na noite de ontem, 26/6, o Comando discutiu a situação à luz dos acordos firmados e expostos
neste boletim. Os representantes da reitoria se colocaram à disposição para discutir eventuais dúvidas
sobre o acordo e o fechamento do ponto. Estamos mobilizados e atentos a todas as movimentações que
possam ocorrer e orientamos a todos que caso tenham problemas com relação ao fechamento do ponto
que comuniquem imediatamente ao SINTUSP!

Não aceitaremos nenhuma punição a todas e todos que lutaram esta dura batalha!

A luta continua!
Com o encerramento das negociações do acordo de
fim de greve, destacamos à nossa categoria a
importância de manter e ampliar a organização nos
nossos locais de trabalho! O segundo semestre vem aí
e teremos diversos temas importantes para construir e
fortalecer nosso movimento! A luta contra o desmonte
da USP, contratações para o HU, CSEB, Creches,
Prefeituras e todos serviços afetados pela nefasta
política da reitoria e dos governos de plantão, a
discussão sobre o Acordo Coletivo em Setembro, o
Congresso do SINTUSP, a promessa da reitoria de
discutir novo reajuste no segundo semestre e nossa
sempre presente luta em defesa da USP e das nossas
condições de vida e de trabalho!

Calendário:
- 3/7- Reunião do Comando de Autodefesa: terça-feira, 17h, no Sintusp
- 6/7 - Reunião aberta do CDB: Avaliação da Greve - 8h30, no Sintusp
- 16/07 - Reunião com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Conforme acordado no item I , do Acordo do Final da Greve, o SINTUSP solicitou a reunião com a
Presidência daquele Tribunal e, prontamente este marcou a Reunião com a Comissão deliberada em
Assembleia Geral e o Dr. Alceu Carreira (advogado do sindicato), para o dia 16/07, às 11h30. Nesta reunião
iremos discutir o Processo Judicial do desconto dos dias da Greve de 2016. Discutiremos também as “vagas
irregulares” que dizem respeito às admissões irregulares na USP. Com relação a este assunto, os
funcionários da universidade devem aguardar, pois logo após à reunião com o TCE, estaremos convocando
uma reunião com todos os interessados.
A LUTA CONTINUA e os (as) trabalhadores (as) não devem desistir nunca, pois quem luta sempre tem a esperança
de dias melhores para a classe trabalhadora.

- 19/7 Reunião da Secretaria de Combate ao Assédio Moral e Sexual da USP - 8h, no Sindicato.
- Indicativo de PARALISAÇÃO E ATO para continuarmos a luta em defesa do HU e contratação de funcionários.
- Seminário sobre o Acordo Coletivo, IFPonto. Data: na primeira quinzena de Agosto.

O Sintusp somos todos nós!

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

