
REGISTRO DE REUNIÃO

Os representantes da Reitoria da Universidade de São Paulo(USP) e os representantes

do Sindicato dos Trabalhadores da USP(SINTUSP), reunidos em 26 de junho de 2018,

para dar continuidade às tratativas da reunião realizada em 21 de junho de 2018, com

o objetivo de discutir especificamente o item "V - O pagamento dos dias parados

nesta greve será realizado mediante compensação. A compensação de horas ou do

trabalho será negociada com a Reitoria", chegaram às seguintes considerações e

deliberações:

1) 0s registros das reuniões dos dias 21 e 26 de junho de 2018 serão feitos em

dois documentos separados, tendo em vista a distinção dos assuntos e dos

participantes envolvidos, porém sendo considerados como partes de um só

Acordo de Final de Greve;

11) 0 Sindicato reivindicou que a reposição não fosse feita por meio de horas

compensadas, mas por reposição do trabalho acumulado, por considerar

reposição de horas como uma punição;

111) Representantes da Administração expuseram que a negociação sobre a

compensação deve ser baseada nos contratos de trabalho vigentes e na

legislação, não configurando punição eventual desconto ou exigência de horas

de trabalho;

IV) Representantes da Administração propuseram que a compensação de horas

fosse realizada até 30 de setembro de 2018;

V) Diante disso, os membros do Sindicato propuseram que a compensação de

horas seja rea]izada até 31 de dezembro de 20].8;

VI) Considerando o Acordo de Compensação, a data de fechamento da folha de

pagamentos de junho de 2018 (27 de junho de 2018) e o compromisso do

pagamento dos dias parados, os representantes da Administração levarão ao

conhecimento da Administração da Universidade a proposta de compensação

de horas até 31 de dezembro de 2018, para que não haja desconto na folha de

pagamentos dos servidores que aderiram à greve e/ou à paralisação de

junho de 2018;
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VII)Os representantes da Administração informam que, considerando que a data

de vigência do atual banco de horas é distinta, haverá um controle separado no

sistema IfPonto para esta compensação do Acordo Final de Greve e que o prazo

de 31 de dezembro de 2018 será considerado como um prazo improrrogável

para compensação $ 0

X
.«

Prof. Dr. Fernando/Luib Medina Mantelatto

Diretor Geral do Departamento de Recursos Humanos

Dra. Stephanie Yukie Hayakawa Costa
Coordenadora Executiva Substituta

l H
Dra. Adriana F e Moreira

GeralProcurado

Sra. Patrícia Martins Carvalho

Assistente Técnico de Direção

n...ü- ê:''.3.,*r-,
Sr. Marcello Ferreira dos Santos

Diretordo SINTUSP

Sra. Neli Mana Paschoarelli Wada
Diretordo SINTUSP

b..- {-Á
Sra. Rosane Meire Vieira dos Santos

Diretordo SINTUSP

2 de 2


