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A Assembleia Geral
de 28/3 deliberou:
Salário:
Considerando as perdas salariais desde Maio 2015 (índice do DIEESE), que se estabeleça, entre CRUESP
e Fórum das Seis, o compromisso de um plano de recuperação salarial (articulado à arrecadação de
ICMS) que se inicie com uma parcela inicial de 8% de reajuste em Maio/2019 para todos, mais 3%
para a UNESP”.

Eixos Políticos:

- Chega de Arrocho Salarial
- Defesa das Universidades Estaduais Paulistas
- Contra a Reforma da Previdência
- Permanência Estudantil e contra o pagamento de mensalidades
- Combater a Estrutura de Poder na Universidade
- Contra a Privatização da USP
- Lutar por mais Verbas na LDO, mas que estas verbas sejam aplicadas com transparência
- Relacionar a luta nossa na universidade com a defesa da educação pública de conjunto.
- Estamos há seis anos sem contratação de funcionários, mesmo tendo perdido muitos companheiros (as)
pelos PIDVs e aposentadorias. Assim devemos exigir do CRUESP qual a defasagem de funcionários em
cada universidade e o necessário para que elas possam funcionar, exigindo abertura de Concurso Público.

Para conseguir conquistas, precisamos discutir a mobilização em todas as unidades para construir uma
GREVE e lutar inclusive pelas condições de trabalho. No dia 11/04, o Fórum das Seis entregará a Pauta
Unificada para o CRUESP em Campinas, pois o Presidente do CRUESP este ano é o reitor da UNICAMP.

CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

No dia 22/03/2019, o SINTUSP chamou um ATO
no Portão 1 contra a REFORMA DA
PREVIDÊNCIA, a categoria respondeu, porém
ainda temos que intensificar a LUTA para
derrubarmos esta nefasta Reforma, pois se ela
passar os ataques contra a classe trabalhadora
se intensificarão, com o ódio de Bolsonaro
contra os serviços e servidores públicos, que já
se prepara para tirar a estabilidade do
funcionalismo, demitir os aposentados ativos e
retirar ainda mais direitos trabalhistas.

Vamos combater a REFORMA DA PREVIDÊNCIA.
Precisamos de você!

ASSEMBLEIA GERAL DE ASSOCIADOS DO SINTUSP
Terça-feira, 02 de Abril, às 12h30, no Sintusp
PAUTA:- PRESTAÇÃO DE CONTAS

7° Congresso Estatutário dos Funcionários da USP
Sobre o critério para a eleição de Delegados

Os Delegados do Congresso serão indicados nas
Assembleias de Unidades até 10/04 e na
ASSEMBLEIA GERAL DOS FUNCIONÁRIOS , a ser
realizada dia 11/04, às 12h30, no sindicato. Nesta
Assembleia a proporção será de um delegado para
cada 10 presentes.
Critérios para Eleição de Delegados:
- De 0 a 120 funcionários aplica-se o fator 1/15
- De 121 a 220 funcionários aplica-se o fator 1/20
- De 221 em diante o fator utilizado é de 1/30
- Com fração de 50% mais um (1)."
Aplica-se o fator de divisão de maneira escalonada,
fracionando as sobras e aplicando o novo fator para
essa fração. Estabelecemos esse critério para
equilibrarmos os delegados das maiores e menores
unidades.

Um exemplo: Uma unidade que tenha 300
funcionários. De acordo com o critério,
consideramos os primeiros 120 funcionários, e para
esse número aplicamos o fator 1/15. Nesse caso,
120/15=8. A próxima escala vai de 121 a 220, com o
fator 1/20. No caso, consideramos essa fração de
121 a 220, que totaliza 100 funcionários, e
aplicando o fator fica: 100/20=5. De 220 até o total
de funcionários dessa unidade que estamos usando
de exemplo, sobram 80. Conforme o critério, de
221 em diante aplica-se o fator 1/30. No caso do
nosso exemplo, ficaria 80/30=2,67, que pela regra
de arredondamento daria 3.
Daí somamos os 8 da primeira etapa, os 5 da
segunda etapa e os 3 da última etapa. No caso:
8+5+3= 16. Pelo nosso exemplo, uma unidade de
300 funcionários teria direito a 16 delegados.

COMUNICADO DE REUNIÕES DE UNIDADES PARA RETIRADA DE DELEGADOS
- Escola de Comunicações e Artes (ECA): 2/4 às 9h15
- Instituto de Química (IQ): dia 02/4 no “Quejinho”
- Errata: A reunião no SESMT ocorrerá dia 04/04 às 11h, diferentemente do que havia sido publicado no
Boletim 18 de 28/03

UM DIA DE LUTA CONTRA O
ASSÉDIO MORAL NA USP

O assédio moral intensifica-se nas unidades
e muitos funcionários estão adoecendo. É
necessário reagirmos contra a política da
reitoria, que ignora os casos de assédio
moral e não aceita o Termo de Ajuste de
Conduta, junto ao Ministério Público do
Trabalho.
Este dia de luta será marcado em breve!

COMUNICADO
O Sindicato dos Trabalhadores da USP – Sintusp, na
condição de estipulante da apólice de vida em grupo,
segurada pela American Life Companhia de Seguros,
considerando o atual desequilíbrio técnico atuarial
(prêmio – faixa etária –risco –capital segurado) e
visando a aceitação, pela Seguradora, da renovação da
referida apólice, no mesmo capital segurado,
COMUNICA QUE, a partir de 01/04/2019, o custo
mensal (prêmio) será majorado em 20% (vinte por
cento). Nada mais

A DIRETORIA
São Paulo, 25 de Março de 2019

FORA POLÍCIA DO CAMPUS!

Repudiamos a ação da Polícia na FFLCH, no dia 28/02/2019, que com armas pesadas adentrou as
salas de aulas, amedrontando professoras e estudantes. Pedimos explicações da reitoria.

RODA DE SAMBA NO SINTUSP

Cultura e política para organizar a luta
Como parte da mobilização chamamos todas e
todos a ocupar o sindicato também para cantar,
confraternizar e compartilhar a luta!
Sexta-feira, 5/4, 17h30, no Sintusp contamos com
a sua presença na roda de samba organizada
pelos ativistas da categoria!

Haverá bebidas e comida!
Evento facebook:

https://bit.ly/2FEwk6w
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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