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A CSP-Conlutas aprovou a convocação de um Dia
Nacional de Atos e Mobilizações contra a votação
do 2° turno da Reforma da Previdência no próximo
dia 6 de agosto. Não vamos deixar que eles na
calada da noite, como fizeram na votação do 1°
turno, acabem com nossas aposentadorias.
A data foi incorporada no calendário aprovado
pelas centrais sindicais, mas é preciso que, de fato,
as direções organizem essa luta e realizem atos e
mobilizações.
A CSP-Conlutas segue na linha de frente contra essa
nefasta reforma, conforme resoluções aprovadas
em suas instâncias decisórias. Por isso, convoca
todas suas entidades e movimentos filiados a
realizar um forte dia de luta no dia 6 com atos nos
estados e mobilização nas bases das categorias. Em
São Paulo, realizaremos ato na Avenida Paulista, às
17h.
Fazemos um chamado às demais centrais e todos os
sindicatos e movimentos que joguem peso para

retomar com força a luta contra a reforma e
também realizem atos e mobilizações no dia 6, dia
de votação na Câmara.
Para defender, de fato, as aposentadorias, a
educação e os empregos, tem de ser na luta!
A CSP-Conlutas propôs uma nova GREVE GERAL no
dia 13/8, mas a proposta foi derrotada na reunião
das centrais, pois a CUT, Força Sindical e demais
centrais negaram-se a convocá-la. Ainda assim
manteremos o dia 13 de Agosto como o Dia
Nacional de Lutas, paralisações e protestos em
defesa da educação e contra a reforma da
Previdência.
O Fórum das Seis indica adesão à Greve Nacional
pela Educação, contra a reforma da Previdência e
por empregos no dia 13 de agosto.
Devemos realizar reuniões de unidades para
discutirmos nossa participação no dia 13/8 e levar a
proposta para a Assembleia Geral do dia 8/8,
quinta-feira.

ASSEMBLEIA GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA USP

- DIA 13/08, DIA NACIONAL DE LUTA PELA EDUCAÇÃO E CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
- CAMPANHA SALARIAL 2019

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO (ACT)
O Acordo Coletivo de Trabalho, com o Banco de
Horas para compensação de horas negativas e
positivas, vencerá no dia 30 de Setembro de 2019.
A reitoria já informou que não haverá prorrogação
para compensar as horas positivas e negativas.
Com o Ponto Eletrônico e o Banco de Horas, a
Jornada de Trabalho dos funcionários da USP foi
intensificada, devido às pontes e recessos, bem
como a necessidade dos trabalhadores com
adicional de insalubridade serem obrigados a
reporem os dias das pontes e recessos, assim um
dos eixos centrais das discussões deste ACT será “o
não pagamento das pontes e recessos” e a questão
da saúde, pois hoje os trabalhadores da USP estão

sem nenhum benefício relacionado ao atendimento
à saúde, devido ao sucateamento do HU e ao
SESMET estar “sob intervenção técnica” da reitoria.
O SINTUSP poderá discutir o Acordo Coletivo de
Trabalho na COPERT, mas a categoria dará aval para
renovar o ACT, se houver avanços nas questões de
saúde e em áreas com peculiaridades especiais,
como os Museus, bem como a questão dos
motoristas. Lembramos que são muitas as
reivindicações que foram propostas à COPERT na
renovação anterior do ACT e rejeitadas pela
COPERT (todas elas serão publicadas novamente
para a categoria).

Quem decidirá se RENOVA ou NÃO o ACT será você, participando da
ASSEMBLEIA GERAL DOS FUNCIONÁRIOS no dia 14/8, às 12h30, na Geografia

Diante da atual conjuntura foi possível elaborarmos o seguinte Calendário:
 09/08 – Discussão do ACT no Conselho Diretor de Base
 Reuniões de Unidades e Assembleias nos Campi do Interior para tirar propostas que deverão
ser levadas à COPERT. Todos os cedebistas deverão fazer as reuniões em suas unidades, com
lista de presença, e depois enviar as propostas para o SINTUSP.
 16/08 – 1ª. Reunião Técnica na COPERT. Esta reunião deverá ser focada na questão dos
motoristas.
 21/08 - 2ª. Reunião Técnica na COPERT. Com tempo hábil, deveremos enviar todas as
reivindicações para a COPERT, antes desta reunião.
 11/09 – Reunião da COPERT
 26/09 – ASSEMBLEIA GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA USP para aprovar o texto final, às 12h30,
na Geografia.
 30/09 – Assinatura ou não do ACT.

4º. CONGRESSO DA CSP-CONLUTAS
Entre os dias 03 a 06 de outubro de 2019, em Vinhedo (SP), irá ocorrer o 4º. Congresso da
CONLUTAS: “UNIDADE E INDEPENDÊNCIA PARA LUTAR CONTRA BOLSONARO E SEUS ATAQUES”,
que reunirá ativistas de todo o país para organizar a luta contra os ataques do governo Bolsonaro,
bem como, para avançar na construção da Central como alternativa de direção da classe
trabalhadora no país.
O SINTUSP terá direito a 16 (dezesseis) delegadas(os), que deverão ser eleitas(os) na
ASSEMBLEIA GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA USP, no dia 22/08, às 12h30, no sindicato.

REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO 7ºCONGRESSO
ESTATUTÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA USP.

Dia 8/8, 14h, no Sindicato.
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