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Realizaremos nesta terça-feira, às 14h, uma Assembleia Geral Virtual, cuja pauta, a
princípio, seria exclusivamente a definição da pauta específica. No entanto, diante do resultado
da negociação da Pauta Unificada, realizada no dia 15/7, com os reitores rasgando a autonomia
universitária e mantendo ZERO de reajuste, consideramos fundamental também fazermos uma
primeira discussão sobre os rumos da nossa Campanha Salarial, inclusive aprovando o indicativo
de Greve a ser levado para as unidades.

Link para a Assembleia
https://us06web.zoom.us/j/85617471472

Informações 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:
- 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

Atenção: veja na página 2 as propostas para Pauta específica aprovadas no CDB
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Propostas para a Pauta Específica
aprovadas no CDB do Sintusp:
Na última reunião do CDB foi feita uma primeira discussão sobre a Pauta
Específica, que aprovou esse conjunto de propostas a serem referendadas pela
Assembleia:
























Reajustes do Vale Alimentação e do Vale Refeição – valores a serem calculados
13º Vale Alimentação.
Assinatura do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) e fim do Assédio Moral;
Acesso à saúde em todos os campi (litoral, capital e interior) e unidades;
Atendimento médico no HU e de dependentes;
Contratação de funcionárias e funcionários;
Contra o retorno ao trabalho presencial;
Contra o avanço da terceirização e precarização no HU;
Contra a demissão dos terceirizados;
Devolução do desconto da Greve de 2016;
Defesa das Creches e Escola Aplicação;
Efetivação imediata dos trabalhadores temporários;
Incorporação de parcela fixa de 500,00 reais aos salários;
Incorporação dos benefícios aos salários;
Incorporação dos terceirizados aos quadros da USP;
Não a transformação do HRAC em Departamento da FM;
Não ao Estatuto de Conformidades;
Pagamento dos precatórios;
Pagamento de VR aos funcionários afastados por Covid-19;
Progressão horizontal na carreira;
Reintegração dos demitidos de 2011;
Saúde e Segurança do Trabalho;
Vale Transporte;

Reunião da Secretaria de Carreira do Sintusp

4ª-feira, 21/7, às 14h
Amanhã, quarta, realizaremos uma reunião da Secretaria de Carreira do
Sintusp, para avançarmos na elaboração de critérios para a Avaliação da nossa
carreira. No boletim de áudio n. 20, a partir do minuto 13, temos informes da última
reunião da CCRH e da resposta da reitoria às nossas demandas:
https://www.sintusp.org.br/podcast/boletim-20-semanal-campanha-salarial-e-carreira/
Essa reunião ocorrerá via Meet, quem quiser o link, pode solicitar pelo e-mail
sintusp@sintusp.org.br
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Atos do dia 24J

Neste sábado, 24/7, ocorrerá mais um ato pelo Fora Bolsonaro e Mourão! O Sintusp reforça o chamado pra
todas e todos que tiverem condições pra irem aos atos e fortalecermos a urgente luta para botar pra fora esse
governo genocida. É fundamental que neste processo de mobilização, redobremos a exigência para que as grandes
centrais sindicais levem a luta para as bases das categorias e construam uma Greve Geral que pare o país e
derrube de vez esse governo!

Entidades do Funcionalismo constroem encontro
contra a PEC 32 – Reforma Administrativa
Hoje ocorrerá às 18:30 um encontro
estadual impulsionado por diversas
entidades do funcionalismo contra a
PEC 32, da Reforma Administrativa,
também conhecida como “PEC da
rachadinha”,
já
que
favorece
a
contratação de funcionários como troca
de favores dos políticos.
O link para participar do encontro, que
será
via
Zoom,
é:
https://bit.ly/SPcontraPEC32
O encontro estadual é parte do
calendário que vai culminar com um
encontro nacional, que ocorrerá nos
dias 29 e 30, também de forma virtual.

Veja o Calendário:

 20/7 – 18h30 – Encontro Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Setor Público de SP
 24/7– “Fora Bolsonaro” – manifestações em todo o país
 29 e 30/7– Encontro Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Setor Público
Programação:
• 29/7 - 19h – Evento Político (LIVE)
• 30/7 - 9h– Plenária Nacional de Organização do Plano Nacional de Mobilização.
•30/7 - 17h – Evento Nacional, com LIVE de lançamento do Plano Nacional de Mobilização.
 3/8 – Manifestação em Brasília (retorno das atividades parlamentares)
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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