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AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO
PÚBLICO SOBRE A SEDE
Na audiência ocorrida ontem [22], no Ministério do Trabalho, entre Sintusp e Reitoria estiveram presentes
pela reitoria Sr. Thiago, chefe de gabinete, Sr. Nakao,
Superintendente do Espaço Físico da USP, acompanhados de três procuradores gerais e, pelo Sintusp
só foi permitida entrada de três representantes, sendo
Magno, Neli e Pablito, acompanhados de dois advogados nossos.
O Procurador do Trabalho, Dr. Patrick Maia Merísio,
abriu a audiência indagando os representantes da reitoria se houve avanço na proposta apresentada na reunião anterior.
A resposta dos representantes da reitoria foi que não
houve avanço e que a proposta já havia sido referendada pela COP e CLR.
Magno relatou o descumprimento do acordo anterior
com relação à entrada de veículos do Sindicato e circulação de pedestres pelo novo portão instalado com
a grade, assim como a recusa da reitoria em ampliar
o espaço destinado à sede do Sindicato na proposta
anterior. Informou ainda que a Assembleia dos funcionários da USP, realizada um dia antes, deliberou para
que a diretoria do Sintusp negociasse na audiência em
curso, especificando a contraproposta contendo a ampliação do espaço físico, adequação e reformas necessárias, prazo para mudança, etc.
Neli apresentou a planta com o pleito dos trabalhadores sobre a ampliação e reformas.
Pablito também defendeu a proposta, assim como nosso advogado, Dr. Alceu.

Os representantes da reitoria respondeu que não aceitavam qualquer ampliação do espaço e nem poderiam
porque a CLR e a COP aprovaram a concessão de 245
metros quadrados.
Somente após 2 horas de discussão, a USP concordou
com a ampliação, menor que a pleiteada pelo Sintusp,
e com algumas adaptações.
Desta forma a ata da audiência ficou da seguinte
maneira, no que refere a isso:
A USP se comprometeu, neste ato, a adequar o espaço destinado ao SINTUSP da seguinte forma: instalação de duas saídas, instalações sanitárias (mulheres e
pessoas com deficiência), parede de alvenaria (entre
a área que permanece sob utilização da USP e área
nova do Sintusp). Acresce ao espaço original de aproximadamente 245 m2 o valor aproximado entre 70 e
80 m2. A USP irá entregar o imóvel com todas essas
adequações até 3 de abril de 2017. A USP garante que
o SINTUSP possa fazer a mudança até 10 de abril de
2017, sendo que o SINTUSP se compromete a fazer a
mudança até esta data (10/04/2017), deixando desocupado o espaço anterior.
Em audiência, foi entregue cópia da planta, com a marcação do espaço originalmente cedido pela USP, bem
como a marcação do espaço cedido nesta oportunidade, após as tratativas.
O Procurador do Trabalho determinou que a cópia
da planta seja digitalizada e juntada ao procedimento eletrônico. Fica designada AUDIÊNCIA para o dia
19/04/2017, às 14:00. As partes desde já intimadas.

REITORIA ANUNCIA TERCEIRIZAÇÃO DE
MAIS TRÊS BANDEJÕES DA USP
O reitor Marco Anotnio Zago e Waldyr Jorge continuam o desmonte a USP. Depois de sucatear os bandejões
com o congelamento de contratações, demissões e extinção das funções de auxiliar de cozinha e cozinheiro
agora apresentam como única alternativa diante da falta de funcionários a terceirização de mais dois restaurantes na capital (Enfermagem e Saúde Publica) e um no interior em Pirassununga. No ano passado a reitoria
já terceirizou os bandejões da Faculdade de Direito, da Prefeitura e o Clube da Universidade. Este ataque não
está descolado do anuncio de fechamento da Creche Oeste e da ameaça de desvinculação do HU. São todas
medidas que visam descarregar sobre os trabalhadores a crise financeira da USP.
NÃO PODEMOS PERMITIR!!! VAMOS ORGANIZAR REUNIÕES NAS UNIDADES PARA
RESISTIR A CADA UMA DESSAS MEDIDAS!!

REUNIÕES DE UNIDADES
Nossa decisão sobre a paralisação do dia 7 de
março, quando o co irá pautar o
documento intitulado parâmetros de
sustentabilidade, será remetida à assembleia

VAMOS TODOS PARTICIPAR!
A indicativo de paralisação dia 7/março já começou a ser aprovado em várias unidades,
inclusive nas que possui maior número de funcionários. FAÇAM REUNIÕES DE UNIDADE!

ASSEMBLEIA GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA USP

DIA 6/MARÇO, ÀS12H30, NO SINTUSP, APROVAR O
INDICATIVO DE PARALISAÇÃO

PLENÁRIA DE MULHERES
DIA 24/2, ÀS 12:30, NO SINTUSP

PAUTA: ORGANIZAÇÃO PARA O DIA 8 DE MARÇO
A SECRETARIA DE MULHERES SE INCORPORARÁ AO CHAMADO INTERNACIONAL DE LUTA DO 8 DE
MARÇO. CHAMAMOS TODAS AS COMPANHEIRAS AO DEBATE.

PARTICIPE DO SEU SINDICATO
DIAS 21 E 22 DE MARÇO HAVERÁ ELEIÇÃO PARA O CONSELHO
DIRETOR DE BASE DO SINDICATO
VOCÊ QUE É SÓCIO, INSCREVA-SE ATÉ DIA 15 DE MARÇO

O SINDICATO SOMOS TODOS NÓS!

Reintegração de Brandão e retirada dos processos!
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