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Hoje ocorrerá o primeiro ato público da
nossa Campanha Salarial de 2022. Até o momento
os reitores não agendaram nenhuma reunião de
negociação, e sequer cumpriram o compromisso
de iniciar o Grupo de Trabalho para traçar um
plano de recuperação das perdas anteriores. Por
outro lado, a inflação segue em alta, e já está
corroendo até mesmo nosso recente reajuste de
20,67% conquistado em março, que era ainda
parte da campanha salarial do ano passado.
Enquanto
nossos
salários
seguem
derretendo com a inflação, a situação financeira

está estável. Mesmo depois dos 20,67%, o nível de
comprometimento da receita com folha de
pagamento segue abaixo dos 70% nas três
universidades. Portanto há muita margem para
arrancarmos a recuperação das perdas e a
valorização dos salários mais baixos através do fixo
de R$1.200,00.
Vamos 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.

Assembleia dos trabalhadores do HU
Quarta-feira, dia 01/06, às 12h – Na entrada de pacientes do 2º andar
Nesta quarta, dia 01, realizaremos uma assembleia
do HU para discutir as pautas das (os)
trabalhadoras (es) do Hospital para a retomada do
pleno atendimento à comunidade USP e também à
toda a população.
No Conselho Deliberativo do HU foi discutida a
necessidade de pelo menos 500 novas contratações
para que ocorra a recuperação da capacidade de
atendimento do HU. No entanto, o reitor Carlotti
apresentou um plano de contratações no Conselho
Universitário bastante limitado, prevendo cerca de
400 novas contratações de funcionários de nível
superior para toda a USP, isso em 4 anos. Portanto,

algo totalmente insuficiente. Para o HU esse ano
estão previstas somente 60 contratações, isso
depois de certa pressão.
Diante disso, precisamos discutir a retomada da
luta para garantir as contratações necessárias e
condições adequadas de trabalho.
Pauta da Assembleia:
 Contratações
 Condições de Trabalho
 Atendimento à saúde dos trabalhadores da
USP, dependentes e de toda a comunidade

Prazo para compensação do Banco de Horas anterior acaba em 31/05
Enviar casos excepcionais para o sindicato
Hoje, dia 31 de maio, 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, nas
quais tentamos arrancar o abono dessas horas, mas a reitoria só aceitou a extensão do prazo. 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.

Reunião da Secretaria de Saúde do
SINTUSP nesta quinta às 10h
A situação da nossa categoria está muito grave e
precária. Sem contratações, o trabalho gera
sobrecarga e assédio moral, serviços de saúde são
precarizados, desvinculados e fechados, e tudo
isso piora diariamente nossas condições de vida e
trabalho. Mais do que nunca é necessária a luta da
nossa categoria. Como parte das ações desta
campanha salarial e negociação da pauta
específica e de aditivos ao Acordo Coletivo, o
SINTUSP realizará um grande Seminário de Saúde
nos dias 29 e 30 de junho. Já solicitamos à reitoria
que garanta a liberação para participação de todos

os interessados da categoria nesta importante
atividade!
A reunião da Secretaria de Saúde vai iniciar
os preparativos, e será realizada em formato
virtual, no dia 02/06/2022 às 10h. Quem tiver
interesse em participar envie e-mail para
sintusp@sintusp.org.br solicitando o link.
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