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HOJE [4ªFEIRA], FEIJOADA NO SINTUSP
O salão do Sindicato que sempre é palco de assembleias e reuniões hoje se transforma, ganha mesas e toalhas para recepcionar todos que virão comer a maravilhosa feijoada, majestosamente preparada pela Solange.
O valor arrecadado será revertido para assegurar a participação
do Sintusp no 3º Congresso da CSP-Conlutas em outubro de
2017.
Hoje, além de comer bem, todos poderão conhecer a sede do
Sintusp.
A FEIJOADA SAIRÁ A R$ 20,00 E ACEITAREMOS CARTÃO
VR E TODOS OS CARTÕES DE DÉBITO/CRÉDITO. TODOS SÃO BEM-VINDOS!

ATENÇÃO FUNCIONÁRIOS DO
CAMPUS DE PIRACICABA
Se algum funcionário, do Campus de Piracicaba,
teve o seu dia descontado pelo motivo de ter gozado a ponte do feriado de 16 de junho, ou teve
horas negativas, por favor entrar em contato com
o sindicato, para a reitoria poder ressarcir e ou corrigir.

DIVULGANDO...
SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
NO TRABALHO - SIPAT 2017
Abordando temas como: Saúde Emocional no Trabalho, As perspectivas de aposentadoria e de mudanças de direitos trabalhistas, para funcionários da
USP, Saúde Mental no Trabalho, Meditação e seus
Benefícios.
15/08/2017 ÀS 14H NO AUDITÓRIO JOÃO YUNES

ACORDO COLETIVO DE BANCO DE HORAS
FUNCIONÁRIOS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Em reunião da COPERT ocorrida dia 8 de agosto, recebemos a informação de que dia 11/08/2017 (sexta-feira),
haverá uma Mesa Redonda no Ministério do Trabalho e Emprego, com a Superintendência Estadual, às 14h30,
que deverá contar com a presença dos Membros da COPERT e dois Diretores do SINTUSP, que tenham participado desde o início da discussão sobre o Acordo Coletivo e o advogado da entidade, onde poderá , única
e exclusivamente, ocorrer o fechamento para “Autorização do MTE”, para que os funcionários que recebem o
adicional de insalubridade possam compensar horas.

REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DE BASE
5ª feira, 10/08, a partir das 8h30, no Sintusp

Essa reunião do CDB irá receber o companheiro Plínio de Arruda Sampaio Jr, que apresentará seu novo
livro, “CRÔNICA DE UMA CRISE ANUNCIADA”. Além disso, faremos um debate sobre a crise política e
discutiremos o acordo coletivo e a saúde pública.
PARTICIPE DA REUNIÃO DO CDB! ELA É ABERTA A TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA USP!

ATENÇÃO TRABALHADORES DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E ARTES

Desde o início desse ano, a Comissão Central de Recursos Humanos da USP (CCRH) deflagrou o processo
para redefinição das nomenclaturas dos que atuam na área de Comunicação Social e Artes na Universidade.
Depois de criar a função genérica de “Auxiliar Acadêmico” para os básicos, a idéia agora é avançar nessa mesma linha para os de nível técnicos e superior das áreas específicas.
De saída há a proposta de dois grandes “guardas-chuvas”: Analista de Comunicação abarcaria jornalistas, publicitários, relações públicas e outras áreas do mesmo ramo. E estas profissões passariam a ser “Especialidades”.
A segunda é a de Técnico de Comunicação, onde se alocaria todo pessoal técnico de rádio, TV, fotógrafos, gráficos, arte-finalistas e muitos outros.
Para desenvolver a idéia foi formado um grupo de trabalho com representantes da Superintendência de Comunicação Social (SCS), Escola de Comunicação e Artes (ECA) e um representante dos trabalhadores na CCRH,
o jornalista Luís Ribeiro, que também é diretor do SINTUSP.
O DRH deve desenvolver um formulário que será enviado a todas as unidades para identificar os trabalhadores
da área de Comunicação e as possíveis nomenclaturas que serão adotadas. No meio da discussão, que ainda
passará pela CCRH, haverá um workshop aberto a todos os interessados.
Importante ressaltar que desde o início, baseado em parecer da própria Procuradoria Geral da USP, ficou garantido que os trabalhadores que quiserem permanecer com sua nomenclatura atual não sofrerão qualquer prejuízo
nem no presente, nem no futuro.

POR QUE MUDAR ENTÃO?

Nós do SINTUSP vemos realmente poucos motivos para aderir essas novas nomenclaturas, a não ser para
aqueles que querem mudar de função, assumir novas responsabilidades em seu cotidiano, ou corrigir algum
desvio de carreira ou contratação.
Se você tiver dúvida, não a leve para casa, comunique-se, reúna os trabalhadores do seu setor e procure o
SINTUSP.

DEDO DURO NA USP
Na época da Ditadura Militar centenas de estudantes foram mortos, funcionários presos e perseguidos e o Prof.
Vladimir Herzog – professor da ECA morto, após ser preso e torturado pelos militares. A comunidade uspiana
na época travou uma luta de vida ou morte pela liberdade de expressão e produção de conhecimentos e pela
chamada “democracia” no país e na universidade. Venceram juntos com o povo brasileiro esta etapa horrível
das nossas vidas.
Mas os “dedos duros” persistiram e ainda existem nesta universidade.
Um “dedo duro” não sabemos de onde, utilizando-se do endereço eletrônico “Jose Manuel Figueiredo” jpereirafiguereido@outlook.com enviou e-mail para eca@usp.br, com denúncias infundadas e mentirosas contra os (as)
trabalhadores, que hoje estão sofrendo injustiças “com a falsa transparência” que a reitoria quer dar à universidade e que ela não tem.
Iremos descobrir o fascista. Pedimos a todos que ajudem o Sindicato a descobrir de onde partiu este email que
foi enviado para a Diretoria e Departamento Pessoal da ECA. O Sintusp já está TOMANDO AS PROVIDÊNCIAS
NECESSÁRIAS.Fora os “dedos duros” da ECA e entre os funcionários da USP. Não devemos aceitar que “dedos
duros” prejudiquem os trabalhadores (as).
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REUNIÃO DA SECRETARIA DE MULHERES DO SINTUSP
Dia 10 de agosto, às 12h30, no Sintusp [sala da diretoria]

ASSEMBLEIA GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CEUMA/USP
Dia 15 de agosto, às 15 horas, ocorrerá, nas dependência da unidade, Assembleia Geral dos
Funcionários do CEUMA, com a pauta: representação dos funcionários junto ao CDB - Conselho
Diretor de Base do Sintusp, participe!

ASSEMBLEIA DE ASSOCIADOS DO SINTUSP
Dia 30 de agosto, às 12h30, na sede do Sintusp
Pauta: Prestação de contas do Sintusp

Reintegração de 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 E-mail: sintusp@sintusp.org.br
Site: www.sintusp.org.br

