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Sobre os quinquênios e a Sexta-Parte
Desde o ano passado, a USP
decidiu aplicar no âmbito interno os
dispositivos da famigerada Lei Completar
173, que estabeleceu, dentre várias outras
medidas, a suspensão da contagem do
tempo de serviço para efeito de
gratificações como quinquênio e sextaparte.
Já questionamos a reitoria diversas
vezes sobre o tema, já que temos a
compreensão que, em face da autonomia
universitária, a USP não é obrigada a
cumprir a LC 173. Esse entendimento já foi
expresso em pelo menos duas ações
judiciais impetradas pela Adusp acerca de
aspectos da Lei.
De todo modo, até o momento a
reitoria mantém a aplicação da lei,
prejudicando milhares de funcionários!
Diante disso, o Sintusp já
ingressou, ainda no ano passado, com
ação judicial para garantir a continuidade
da contagem do tempo e o pagamento
imediato daqueles que já atingiram o
período necessário para fazer jus aos
adicionais. Até o momento, nossa ação foi
derrotada em primeira instância, recorremos
e aguardamos julgamento em segunda
instância.
Neste meio tempo, o ministro do
STF, Luiz Fux, em decisão acerca de
umaação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pela Associação Paulista do

Ministério Público (APMP),que obteve uma
liminar no STJ, decidiu por manter a liminar
que garante a continuidade da contagem do
tempo, porém com pagamento apenas em
2022. Essa decisão, no entanto, não se
estende ao conjunto do funcionalismo.
Ainda há no STF outras ações de
inconstitucionalidade sobre a LC 173, tanto
sobre a sua globalidade quanto de aspectos
específicos da lei. Por ora, ainda não há
nenhuma decisão definitiva.
Para além das questões jurídicas, é
importante reforçamos que não apenas
essa lei, mas agora também a PEC 186
recentemente aprovada (que se converteu
em Emenda Constitucional 109 após a
provação),
bem
como
a
reforma
administrativa que tramita no Congresso
Nacional, são parte de um pacote de
medidas que visam desmontar os serviços
públicos no país. Apesar da situação
delicada que a pandemia nos impõe, será
necessário
construirmos
um
amplo
processo de luta para resistirmos a esses
ataques.
Nessa luta, o STF certamente não
será nosso aliado, vide decisões recentes
que legitimaram os ataques do Congresso e
do governo contra os trabalhadores! Sobre
esses
ataques
mais
gerais
ao
funcionalismo, ouvir nosso último boletim de
áudio, no qual entrevistamos a deputada
federal
Sâmia
Bonfim:
https://bit.ly/39Nd8mZ

Pauta:
1) Instituição da(o) Representante Legal do Sindicato, nos termos do Parágrafo 1º
do Artigo 36 do Estatuto do Sintusp
2) Eleição de 7 membros para o Conselho de Ética do Sintusp, nos termos do Artigo
69 do Estatuto da Entidade.

Inscrição para par ticipar da Assembleia
A inscrição para participação na Assembleia é através do link: https://bit.ly/39MrlQX
OBS: É necessário que preencham o nome e o sobrenome completos e sem erros!
Caso não esteja completo, vamos pedir para refazer a inscrição.

Atenção:
- Para participar da Assembleia, é necessário ser sócio do Sintusp.
- Essa é uma Assembleia de associados e terá maior rigor na questão da inscrição,
pois é uma exigência necessária para o registro em cartório. Por essa razão cada
participante receberá um link específico no e-mail que informar no formulário de
inscrição. Não haverá compartilhamento de link por outras vias no dia da
Assembleia, já que o link gerado é individual e intransferível.

Infor mações sobre o Zoom:
Utilizaremos a plataforma Zoom para realização desta Assembleia Geral. Para
participação plena, tendo acesso às enquetes de votação, é importante instalar o
aplicativo, mesmo para quem utilizará o computador ou notebook.

O download do aplicativo pode ser feito nos links:
- Zoom para computador: Clicar no link e escolher a opção Cliente Zoom para
Reuniões: https://bit.ly/3aKNiPJ
- Zoom para Android (smartphones) - https://bit.ly/3l54KmM
- Zoom para Iphone - https://apple.co/2Ymc2J8

Notas de Pesar

A diretoria do Sintusp manifesta seu
pesar pelo falecimento da companheira Fátima
Barros, do movimento Quilombola do Tocantins
e figura importante da nossa central, a CSPConlutas. Fátima morreu por complicações da
Covid, sendo mais uma vítima da política
genocida do governo Bolsonaro-Mourão.
Expressamos nossa solidariedade aos
seus familiares e a todos os seus
companheiros de luta! Antes cedo do que
tarde, nossa classe vai se levantar e vai vingar
todas essas mortes, todo esse calvário que
estão nos impondo. E nessa hora, a memória
de lutadores incansáveis como Fátima irá servir
de inspiração para as lutas do futuro!


A diretoria do Sintusp manifesta seu
pesar pelo falecimento do companheiro Silvio
Luis Commerço, funcionário do setor de
transporte da SAS, vitimado pela Covid-19.
Segundo informações que obtivemos,
a
esposa do companheiro também faleceu vítima
da doença.
Expressamos nossa solidariedade aos
seus familiares, amigos e colegas de trabalho.
Não deixaremos os nomes dos nossos caírem
no esquecimento!

Companheiro Silvio, Presente!
Companheira Fátima, Presente!

A diretoria do Sintusp manifesta seu
pesar pelo falecimento do companheiro Ademir
Padilha, funcionário da Faculdade de
Odontologia de Bauru, mas uma vítima da
Covid-19.
Expressamos nossa solidariedade aos
seus familiares, amigos e colegas de trabalho.
Não deixaremos que os nomes dos nossos
companheiros, vitimados não apenas pela
doença, mas pela política genocida dos
governos, caiam no esquecimento.

Companheiro Ademir Padilha, Presente!


A diretoria do Sintusp manifesta seu
pesar pelo falecimento do companheiro Adilson
Aureo Sanxes, funcionário da SEF, também
vítima da Covid-19.
Expressamos nossa solidariedade aos
seus familiares, amigos e colegas de trabalho.
Não deixaremos que os nomes dos nossos
companheiros
de
classe
caiam
no
esquecimento.
Os colegas de trabalho Adilson também
fizeram uma nota em sua homenagem,
podendo ser vista em: https://bit.ly/3uqhzMe

Companheiro Adilson, Presente!
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