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A Assembleia Geral Híbrida ocorrida nesta 
terça, dia 24, discutiu e aprovou a Pauta Específica 
de 2022, que protocolaremos no gabinete do 
reitor ainda essa semana. Na discussão, ficou 
explícito que a vitória que tivemos com os 20,67% 
não foi suficiente para recompor os salários da 
categoria, e com a inflação galopante já está se 
esfacelando. Diante disso, votamos por incorporar 
também na pauta específica a reivindicação de um 
fixo de R$1.200,00 a ser incorporado aos salários 
de todos, que é uma forma de valorizar 
proporcionalmente mais os salários menores, 
diminuindo as desigualdades salariais na 
categoria. 

Também aprovamos a atualização da 
reivindicação de reajuste do Vale Refeição e do 
Auxílio Alimentação, tendo como referência a 

necessidade de recompor as perdas de 2013 para 
cá. De acordo com nossos cálculos, o Vale Refeição 
deveria ser de R$65,00 por dia e o Auxílio 
Alimentação de R$1.500,00. 

Aprovamos ainda reivindicações sobre a 
Carreira, bem como a Defesa do HRAC, contra a 
sua desvinculação. E também a luta contra o 
desmonte da USP, exigindo contratações e 
condições adequadas de trabalho. Ganhou 
destaque ainda os temas ligados à saúde do 
trabalhador e ao atendimento geral de saúde na 
USP. 

O conjunto da pauta específica pode ser 
visto no link: 
https://www.sintusp.org.br/2022/05/25/campan
ha-salarial-pauta-especifica-de-2022/ 

 

Dia 31/05, terça, às 13h – Ato na Unicamp pela abertura de 

negociação da Pauta de 2022 
Reunidas em 19/5, em Campinas, as entidades que compõem o Fórum das Seis aprovaram a realização 

de um primeiro ato público da data-base 2022. Vai ser no dia 31 de maio, terça-feira da próxima semana, às 
13 horas, em frente à reitoria da Unicamp, casa do atual presidente do Cruesp, professor Tom Zé. 

O objetivo é cobrar o agendamento de uma reunião para discussão da Pauta Unificada deste ano e, 
também, que tenham início as reuniões do GT Salarial, conforme acordado entre as partes. 

Os interessados em participar do ato podem preencher o formulário: 
https://forms.gle/K8AoDikRCpcMq7359 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assembleia aprova Pauta Específica da 

Campanha Salarial 2022 
Intensificar a Luta pelo fixo de R$1.200,00, reajustes de benefícios, Saúde, 

Carreira e condições de trabalho 
 

Assembleia aprova indicação de 3 nomes para a eleição de 

representantes no CO 
No dia 09 de junho ocorrerá eleição para representantes de funcionárias (os) junto ao Conselho 

Universitário. Cada trabalhador poderá votar em até 3 nomes. Diante disso, a assembleia realizada na 
terça, dia 24, aprovou a indicação de 3 nomes comprometidos com as pautas coletivas da categoria 
definidas nos seus fóruns. 

Os nomes indicados foram: 

Reinaldo Santos de Souza  - diretor do sindicato e funcionário da FEUSP 
Samuel Ribeiro Filipini – diretor do sindicato e funcionário da FM de Ribeirão Preto 

Bárbara Della Torre – funcionária do HU, representante do hospital no CDB do Sintusp 
 

https://www.sintusp.org.br/2022/05/25/campanha-salarial-pauta-especifica-de-2022/
https://www.sintusp.org.br/2022/05/25/campanha-salarial-pauta-especifica-de-2022/
https://forms.gle/K8AoDikRCpcMq7359


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta quarta, dia 25, os motoristas lotados 
no Pool, que fica localizado na prefeitura do 
Campus da capital, mas faz parte da estrutura do 
Departamento de Administração da reitoria, 
decidiram paralisar suas atividades exigindo a 
destituição imediata da chefia do setor. 

Já há alguns anos o sindicato recebe 
reclamações sistemáticas de funcionários do Pool 
acerca da postura do chefe, que é de total 
desrespeito com os funcionários. Já levamos 
diversas vezes o caso para a reitoria nas gestões 
anteriores, pautamos o tema na Copert, mas nada 
foi feito. Nesse ano já tentamos pautar duas vezes 
o tema na Copert, e não foi possível discutir dado 
o tempo exíguo de reunião. Diante desse descaso 
das sucessivas administrações, e com o 
acirramento cada vez maior da relação com a 
chefia, os trabalhadores decidiram paralisar. 

Com a informação da paralisação, o chefe de 
gabinete e o responsável pelo departamento de  

administração vieram na manhã de quarta para 
conversar com o sindicato e os trabalhadores. 
Após ouvirem os relatos indignados com a postura 
do chefe e também da situação de trabalho no 
setor, eles ficaram de levar o tema para discussão 
na reitoria e se comprometeram a agendar uma 
reunião com o sindicato e uma comissão de 
trabalhadores para a próxima semana para tratar 
os problemas mais técnicos e operacionais, e 
também se comprometeram a avaliar a 
possibilidade de destituição da chefia. 

Diante desse compromisso, os trabalhadores 
reunidos decidiram por dar um voto de confiança 
na reitoria e suspender temporariamente a 
paralisação, aguardando essas respostas. Mas já 
votaram que em caso de enrolação ou de 
manutenção dessa chefia, não haverá outro 
caminho que não o de retomar a paralisação, 
dessa vez por tempo indeterminado.  

Todo apoio à luta dos motoristas do Pool! Basta de chefias autoritárias! 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filie-se ao Sintusp e Fortaleça sua Ferramenta de Luta por Salários, 
Condições de Vida e Trabalho! 

Iniciamos uma Campanha de Filiação, 
visando fortalecer o nosso sindicato, para isso 
escrevemos o boletim 29_22 dedicado ao tema e 
lançamos também um boletim em áudio, que 
pode ser ouvido no link: https://bit.ly/3y7Hu0i. 

Muita gente acha que o sindicato é algo 
externo ou apenas a diretoria. Isso não é verdade, 
o sindicato somos todos nós, pois é nossa 
ferramenta de luta por direitos e conquistas. Sem 
a força da categoria, a ferramenta sozinha não faz 
nada. Por isso precisamos de cada vez mais 
associados para que o sindicato possa dar o 
suporte necessário para as batalhas que teremos 
que travar, sobretudo neste contexto de forte crise 
econômica, social e de inflação galopante. 

 

Filie-se e fortaleça o Sintusp. Você pode 
começar o processo de filiação pelo site no 
link abaixo: 
https://www.sintusp.org.br/filie-se/ 

REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS! 

Sede Fernando Legaspe (Fernandão) Av. Prof. Almeida Prado, 1362, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo-SP, 
CEP:05508-070 - Tel: 3091 4380/4381 - 3814-5789- email: sintusp@sintusp.org.br – site: www.sintusp.org.br 

Motoristas do Pool fazem paralisação para tirar chefe 

assediador e melhorar condições de trabalho 
 

Prazo para compensação do Banco de Horas anterior acaba em 31/05  

Enviar casos excepcionais para o sindicato 

Na próxima terça, dia 31, acaba o prazo de compensação do Banco de Horas do banco anterior, que reúne 
as horas desde 2019 até 2021. O prazo foi estendido em face da pandemia, após sucessivas negociações 
com a reitoria.  No momento da negociação do prazo, ficou acertado que poderíamos discutir na Copert 
eventuais situações excepcionais de funcionários que não conseguiram zerar o banco. Desse modo, 
pedimos para que enviem o relato dessas eventuais situações para o email sintusp@sintusp.org.br para que 
possamos sistematiza-los e encaminhar para a Copert. 

 

https://www.sintusp.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Boletim-29_22.pdf
https://bit.ly/3y7Hu0i
https://www.sintusp.org.br/filie-se/
mailto:sintusp@sintusp.org.br

