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ASSEMBLEIA GERAL DE
ASSOCIADOS DO SINTUSP
Hoje, 19/9, 12h30, no Sintusp

Conforme publicação de Edital de Convocação de Eleições Sindicais (disponível em:
http://bit.ly/2lRTWyn), que deverá ocorrer nos dias 27 e 28 de novembro de 2019, a
Diretoria Colegiada Plena convoca a Assembleia Geral de Associados, nos termos do artigo
96 do ESTATUTO, com a finalidade especifica de ELEGER 03 (três) MEMBROS DA
COMISSÃO ELEITORAL, para o dia de hoje – 19/09/2019, às 12h30 (doze horas e trinta
minutos) a realizar-se na sede do SINTUSP.

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
Dia 30 de setembro vence o segundo ACT e o
texto enviado pela reitoria demonstrou o
descaso que a mesma tem para com os
portadores de necessidades especiais e as
suas necessidades, que mais uma vez não
foram contemplados.
O SINTUSP juntamente com o companheiro
ZELITO (funcionário do CEPEUSP e diretor do
Sintusp à época) anos atrás organizaram,
mobilizaram e convenceram o reitor a conceder
o auxílio para portadores de necessidades
especiais, voltarão a realizar esta tarefa e
cobrar da reitoria os direitos dos funcionários e
dependentes portadores de necessidades
especiais.
Durante a discussão do ACT, também ficou
claro para todos qual é a “autonomia
universitária” que o reitor e os seus técnicos
defendem. Não é a mesma autonomia que

defendemos. Exercer a autonomia universitária
que defendemos passa por promover a
igualdade de tratamento entre a comunidade
uspiana e atender também as necessidades
dos funcionários.
Avançamos pouco nas reivindicações, mas
podemos avançar mais com os funcionários
organizados e mobilizados. O Banco de Horas
continua a castigar e fazer com que a jornada
de trabalha prolongue-se para os funcionários
que adoecem. Mas a reitoria ignorou este
quadro e não atendeu a grande reivindicação
que era: “Não compensação das

pontes de feriados e recesso do final
de ano”, como acontece com os
professores: por que a diferença de
tratamento?

ASSEMBLEIA GERAL DOS FUNCIONÁRIOS
24/09, 12h30, na História
Chamamos todos para esta ASSEMBLEIA DECISIVA no dia 24/09/2019, às 12h30, na
História.
É você que decidirá se o sindicato renova ou não o Acordo Coletivo. Por essa razão,
sua participação nessa Assembleia é importantíssima!

ATAQUE BRUTAL CONTRA A UNIVERSIDADE E OS FUNCIONÁRIOS DA USP
No dia 17/09/2019, no Programa SPTV, pela
manhã, ecoou a voz do Tribunal de Contas
atacando o CRUESP e os reitores da USP,
UNESP e UNICAMP por terem concedido o
aumento salarial de 2,2% para professores e
funcionários.
A ferocidade foi grande, como se os
trabalhadores não tivessem o direito a uma
correção dos seus salários, de acordo com a
inflação, na DATA BASE, pois aumento
salarial
real
não temos
há anos,
acumulando perdas e mais perdas!
Agora tanto o Tribunal de Contas como a CPI
na ALESP, após declarações caluniosas do exreitor ZAGO, nomeiam como “Bode Expiatório”
(para
a
degeneração
da
autonomia
universitária que beneficiou os burocratas das
universidades com altos salários e diárias) os
funcionários que foram contemplados com a
carreira à época de RODAS. Mas o Tribunal de
Contas não situou os demais “pecados
financeiros
e
administrativos”,
que
desrespeitam os princípios administrativos no
serviço público, existentes dentro da USP,
como as Fundações, onde poucos acumulam
muito dinheiro, burlando jornada de trabalho
para trabalharem nas Fundações, situadas
dentro da USP, como a FUNBEO/FUNCRAF
em Bauru, utilizando até funcionários da USP,

enquanto temos um ACT com migalhas e REP
que nos controla, bem como, as péssimas
condições de trabalho, inclusive sujeitos a
morrermos durante a execução de nossas
funções, como vem ocorrendo no Instituto de
Química: caso ignorado pela reitoria.
Chamamos os funcionários, estudantes e
professores para organizar uma Assembleia
Universitária e organizarmos a nossa luta para
derrotar os ataques do governo, defender os
nossos empregos e salários, com paralisações
de aulas e serviços, sem nenhum desconto de
dias e salários por parte da reitoria, que diz
defender a autonomia universitária e a
universidade.

Próximas Reuniões

De uma mesa de debate sobre os Cortes de Bolsas
entre ADUSP e APG, onde foi proposta a Assembleia
Universitária, foi marcado:

Reunião na ADUSP: 25/09, após às 17h;

Assembleia Geral dos Estudantes: 24/09, às
17h30;

Atividades para discutir uma “Plenária dos
três segmentos, para discutir a GREVE NACIONAL DA
EDUCAÇÃO nos dias 02/03 de outubro de 2019”.

Vamos caminhar juntos e lutarmos pela
ASSEMBLEIA UNIVERSITÁRIA dos três setores!

ERRATA (Boletim 66_19)
Terça-feira, 17/9, foi enviada à categoria uma ERRATA, referente ao Boletim 66_19 de 17/9.
Enviamos junto à mesma, o boletim 66_19 corrigido, pelos meios eletrônicos do Sindicato.
Para não restar dúvidas, publicamos abaixo a mesma Errata que foi enviada na terça-feira, 17/9.
“ERRATA (Boletim 66_19)
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CHAPA
Atenção!
O período para protocolo do Requerimento de Registro de Chapas para Eleição do SINTUSP JÁ ESTÁ ABERTO.
Esse período é de 30 dias após a publicação do Edital de Eleição, conforme prevê o Artigo 94 do Estatuto do SINTUSP
(art. 94 – As Chapas que concorrerem à eleição devem ser inscritas na sede da Entidade até 30 dias após a publicação
do edital de eleições).
Como o Edital de Eleição foi publicado no dia 03/09/2019, esse prazo de 30 dias será encerrado no dia 03/10/2019,
às 18 horas, nos termos do próprio Edital e de acordo com o Estatuto da Entidade.
Essa errata visa corrigir publicação no Boletim 66/19, que divulgou erroneamente o prazo, como sendo o período de
inscrição a partir de 03/10, quando o correto é ATÉ O DIA 03/10.
A inscrição deve ser feita na sede do SINTUSP, na Secretaria Eleitoral, das 08hs até as 18hs, de segunda a sexta-feira.
No requerimento, feito em duas vias de igual teor para protocolo, deve constar:
-Nome da Chapa,
-Nome completo de cada um de seus integrantes,
-Número funcional, número do RG e identificação do Campus e Unidade em que cada integrante da Chapa está lotado.
A participação dos membros na Chapa deve obedecer os requisitos do Estatuto, em especial o artigo 95.
Diretoria Colegiada Plena do SINTUSP”
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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