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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO

Já foram iniciadas as discussões sobre o Acordo Coletivo de Trabalho que se encerra no dia 30/9/2019.
Segundo a reitoria, não será prorrogado o prazo para compensação de horas negativas ou positivas,
mas o assunto será objeto de negociação com a reitoria.
Já esta marcada para o dia 21/8 uma Reunião com a COPERT.
A Assembleia Geral dos Funcionários realizada no dia 14/8 deliberou:1) Aprovado abrir discussão com a reitoria para renovação do acordo coletivo, sem
condicionantes prévios;
2) Foram aprovados os seguintes eixos para o debate com a categoria sobre as nossas
reivindicações centrais no próximo acordo:- Não compensação das horas decorrentes das
pontes de feriados e do recesso de final de ano, bem como, a reposição dos vales refeições
destes dias compensados.
a) Cláusula que garanta o pagamento do salário descontado na Greve de 2016.
b) Avançar nos temas do acordo relativos à saúde (tanto do ponto de vista do
reconhecimento dos diversos tipos de tratamento de saúde dos próprios trabalhadores,
quanto com a garantia da possibilidade de acompanhamento de familiares em situações em
que isso seja necessário).
c) Exigir assinatura de um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) em relação ao assédio moral
na universidade, que se intensifica a cada dia que passa.
d) Que não se aplique na USP nenhuma das medidas de retiradas de diretos dos
trabalhadores que estão sendo aprovadas pelo Congresso e pelo governo.
Para termos um bom acordo é necessária a participação dos funcionários nas Assembleias e
reuniões de unidades, mobilização dos mesmos e muita Luta.
3) Remetido às próximas assembleias a definição acerca do plano de lutas, com atos e
paralisações.

Participem!!!
Sua participação fará com que tenhamos um bom Acordo ou não.

ASSEMBLEIA GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA USP
22/8, 12h30, no Sintusp
PAUTA:
- ACORDO COLETIVO
- 4º CONGRESSO DA CSP-CONLUTAS

Atenção: Realizaremos também Assembleias nos Campi do interior para retirada de Delegados (as)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
7º. CONGRESSO DOS FUNCIONÁRIOS DA USP

O SINTUSP – Sindicato dos Trabalhadores da USP, nos termos da artigo 20 do Estatuto da Entidade, convoca os
funcionários da USP, em especial os delegados (as) já eleitos em suas unidades, para participarem do 7º.
CONGRESSO DOS FUNCIONÁRIOS DA USP, a ser realizado nos dias 02/03/04 e 05 de Setembro de 2019, no
Campus de São Paulo, no Anfiteatro do CEPEUSP, conforme programação elaborada pela Comissão Organizadora
do Congresso e devidamente publicada nos meios de comunicação da entidade.

O Temário a ser discutido será:

1) Análise de Conjuntura Internacional e Nacional
2) Os ataques à estrutura sindical e os direitos trabalhistas;
3) Educação e Universidades;
4) Combate às Opressões;
5) Plenária de Resoluções Políticas e Plano de Lutas.

As Teses já apresentadas poderão ser reformuladas e entregues até o dia 27/08/2019 na Secretaria Sindical, até às
18 horas, para serem divulgadas pela internet e colocadas nos materiais do Congresso para cada delegado (a).

São Paulo, 16 de Agosto de 2019

Diretoria Colegiada Plena do Sintusp

ACIDENTE GRAVE NO RESTAURANTE DA QUÍMICA: DENÚNCIA PÚBLICA

Recebemos denúncia de estudantes de que no dia 14/8, na hora do almoço, no Restaurante da Química, ocorreu um
curto circuito na área onde as bandejas são lavadas, com sinais de possível início de incêndio.
Não sabemos se houve vítimas, mas segundo a denúncia houve gritaria entre os trabalhadores e foi aí que os
estudantes denunciantes saíram correndo e estão muito preocupados com as condições de trabalho naquele
restaurante, bem como quanto à estrutura física deteriorada.
Como o Restaurante é terceirizado, pode ser que os funcionários se machucaram e tememos que o caso tenha sido
abafado, pois os grandes acidentes de trabalho na USP sempre são abafados e muitos sem a emissão de CAT –
Comunicado de Acidente de Trabalho.

Exigimos que a reitoria apure os fatos e tome as providências, antes que seja tarde demais e vidas serão ceifadas.

Associado(a): já está em vigor a parceria exclusiva entre Sintusp e Roldão, na qual o valor da sua
compra sairá no preço de atacado, mas somente os associados com desconto na mensalidade do
sindicato terão benefícios, portanto caso não seja sócio e queira participar, filie-se.
A proposta para associado encontra-se no site www.sintusp.org.br poderá imprimir, preencher e
encaminhar para Adm. do sindicato. Também poderá solicitar um diretor ou funcionário do
sindicato para retirar ou levar a proposta. Ou ainda preencher o formulário online em
http://bit.ly/31zn3Ga

Instruções para o associado(a):
1) deverá acessar o site e cadastrar os seus dados: http://empresatemvez.roldao.com.br/
O sindicato forneceu os nomes dos associados para central do Roldão, mas não há possibilidade de
cadastrar os NÃO SÓCIOS ou terceiros, apenas o CPF do titular.
2) ANTES de passar suas compras, informe ao caixa que você pertence ao programa Empresa Tem
Vez e sua compra deverá sair com o preço de atacado.
OBS: Não esqueça: faça o Cadastro antes das compras! Como a implantação é recente, poderá
haver algum caixa que desconheça o programa, solicite o gerente do caixa e diga se trata do
programa Empresa Tem vez: compra de varejo pelo preço de atacado!

Atenção: O Sindicato possui inúmeros convênios, venha retirar a revista e carta para utilização
ou para saber mais sobre nossos convênios acesse: http://www.conveniosintusp.com.br

REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
Sede Fernando Legaspe (Fernandão) Av. Prof. Almeida Parado, 1362, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo-SPCEP:
05508-070 - Tel: 3091 4380/4381 3814-5789- email: sintusp@sintusp.org.br – site: www.sintusp.org.br

