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Assembleias aprovam renovação
do Acordo Coletivo por um ano!
Após assembleias realizadas nos campi, o
resultado das votações sobre a assinatura
do novo Acordo Coletivo de Trabalho
negociado com a reitoria foi de 85% dos
votos favoráveis, 8% contrários e 7% de
abstenções. Com este resultado começa a
valer em 1° de outubro o novo acordo e
nova contagem do banco de horas.
Nas negociações de mais este acordo, não
alcançamos a força necessária para
conquistarmos um acordo com melhores
termos e este deve ser o foco das
discussões no próximo período.
Precisamos
aprofundar
nossa
compreensão sobre os problemas do
acordo com banco de horas e sobre a
construção de propostas que melhorem as
condições de trabalho e garantam mais
dignidade e direitos para nossa categoria. É
imprescindível nos mobilizarmos para
pressionar a reitoria a aceitar nossas
demandas
e
reconhecer
nossas
necessidades, seja através de aditivos ao
acordo ao longo do ano ou na negociação
de um novo acordo ano que vem.
É absurda a intransigência da reitoria na
cobrança de compensações das pontes e
recessos, bem como em várias outras
questões
fundamentais
para
nossa
categoria. As condições de trabalho na
USP pioram a cada dia: trabalhamos mais
para ganhar menos e a reitoria desrespeita
e discrimina nossa categoria de com um
tratamento cada vez mais discrepante, se
comparado aquele dado aos professores.
Também será necessário mantermo-nos

vigilantes contra as interpretações malintencionadas e os usos abusivos das
cláusulas do acordo coletivo por direções e
chefias, sempre denunciando e lutando
contra os desmandos e os absurdos
cotidianos.

Acordo Coletivo 2019-2020

Trabalhadoras e trabalhadores com
horas negativas procurem o sindicato!
Aqueles que não conseguirem compensar
as horas negativas do atual banco de horas
até o dia 30 de setembro, devem procurar o
sindicato para tentarmos ao máximo
impedir ou minimizar os descontos dos
salários. O Sintusp está insistindo para que
a reitoria aceite a prorrogação do prazo
para o pagamento das horas negativas

pelos funcionários. Muitos estão sendo
impossibilitados de pagar todas as horas
por diversas questões de ordem pessoal,
como por exemplo, devido aos cuidados
dos filhos, ou mesmo porque foram
impedidos de compensar por suas chefias e
DPs, o que é absurdo!

ATENÇÃO:
O Acordo Coletivo será assinado pelo reitor e pelos representantes
do Sintusp no dia 1° de Outubro, após a revisão dos termos do
mesmo pelo departamento jurídico do sindicato.

Tornar-se sócio do Sintusp agora ficou muito mais fácil: basta preencher este formulário que pode ser
acessado através do link acima e aguardar que um dos nossos representantes irá pessoalmente buscar sua
assinatura, portanto, não perca tempo, vem pro Sintusp você também, afinal o Sintusp somos todos nós!

REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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