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ASSEMBLEIA INDICA NELI, SOLANGE E LUÍS
RIBEIRO PARA CONCORREM À CCRH
Dia 3/10 tem eleição para escolha de 3 representantes dos trabalhadores na CCRH – Comissão Central de
Recursos Humanos da USP. Em Assembleia realizada ontem, 19/9, os três atuais representantes, Neli Wada,
do HRAC, Solange... do SAS e Luis Ribeiro, da USP Ribeirão, foram indicados para novamente concorrem às
vagas. Foram os únicos nomes apresentados e a aprovação foi por ampla maioria, com apenas 6 abstenções. A
Assembleia também recomendou como plano de lutas, incrementar a Secretaria de Carreira do SINTUSP para
facilitar a discussão dos temas ligados à área de recursos humanos com a categoria.
Na mesma Assembleia foi aprovado o nome da Assistente Social Ariana Celis para representar os trabalhadores
na “Comissão para tratar do assédio moral na USP” que está em formação através da CCRH e terá também
representantes indicado pela reitoria.
Ariana vai substituir Dulce Brito, da USP Ribeirão, que recentemente se aposentou e vai atuar ao lado do prof.
Jorge Souto Maior, que já havia sido indicado para nos representar nessa comissão.
Ariana trabalhou no SESMT de São Paulo, participou da articulação do projeto Renova e hoje atua no campus
de São Carlos. Ao ser indicada ela se comprometeu a ajudar na reativação da comissão de Combate ao Assédio
Moral do Sintusp.

ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES DA USP SE SOMA AOS ATOS
CONTRA A “CURA GAY”
Essa semana a justiça federal concedeu uma liminar que ataca os homossexuais como pessoas doentes e
permite aos psicólogos “tratarem”/”curarem” a homossexualidade.
Há quase trinta anos que a homossexualidade foi retirada do catálogo de doenças pela Organização Mundial
da Saúde (OMS). Até hoje, a transsexualidade ainda é considerada doença. É preciso barrar esse retrocesso e exigir que todas as pessoas possam exercer a sua sexualidade e construírem seu gênero e identidade
como desejarem sem repressão ou controle do Estado!
É importante remarcar que são os mesmos políticos e empresários reacionários e a mesma justiça conservadora que ataca os trabalhadores com a reforma trabalhista, a reforma da previdência e as privatizações os
que querem agora, com essa liminar, ter a liberdade para poder reprimir e agredir ainda mais as LGBT’s, com
a legalização do retorno aos “tratamentos” agressivos e “terapias” para uma suposta reversão sexual.

TODOS E TODAS DIA 22 DE SETEMBRO, SEXTA-FEIRA, AS 17HORAS, NO MASP!
SE SOME COM A SECRETARIA LGBT E DE DIVERSIDADE SEXUAL DO SINTUSP
AS LGBT’S NÃO SOMOS
DOENTES! DOENTE É O
CAPITALISMO!

PELA REVOGAÇÃO
IMEDIATA DA LIMINAR DA
“CURA GAY”

PELA DESPATOLOGIZAÇÃO
DAS IDENTIDADES TRANS

HOJE TEM FEIJOADA NO SINTUSP

R$ 20,00 - ACEITAMOS CARTÕES DE DÉBITO/CRÉDITO E VR

DENÚNCIA

DEZENAS DE MILHARES DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS
PODEM DA USP RIBEIRÃO PODEM IR PARA O LIXO
A Prefeitura da USP de Ribeirão Preto planeja uma reforma estrutural para “modernizar” a Biblioteca Central
do Campus. A promessa é de mais conforto e espaço
para os estudantes com salas para estudo, café-lanchonete e até espreguiçadeiras. Mas em troca pode
desaparecer um importante espaço hoje ocupado pelos periódicos científicos.
Por enquanto os dados disponíveis sobre o projeto são
escassos. No mês passado o assunto foi tratado de
forma superficial no Conselho Gestor do Campus. Na
sequência o representante dos trabalhadores no Colegiado, Luís Ribeiro, solicitou acesso ao processo, mas
até o momento na lhe foi apresentado.
Informações preliminares coletadas em vários setores
do Campus por Ribeiro, que também é diretor do SINTUSP, indicam que toneladas de revistas científicas já
foram descartadas como lixo. Além disso, uma casa,
antes usada como moradia de funcionários, está reservada para receber periódicos encaixotados. O detalhe
é que o imóvel tem indícios de cupim e é comprometido pela umidade. Há ainda a informação de que parte
do acervo pode ir – também encaixotado – para um
galpão no Campus de São Carlos.
Segundo pesquisadores de diversas áreas, os periódicos científicos são uma das mais importantes fontes
de informação para os pesquisadores. E apesar da
modernidade, muito pouco do acervo existente está
registrado em formato digital. Verdadeiras raridades e

obras de editoras que nem existem mais podem estar
indo para o lixo ou armazenadas de forma indevida e
inacessível aos curiosos olhos dos estudantes e pesquisadores.
UMA DAS MAIORES NA ÁREA DE BIOLÓGICAS
A Biblioteca da USP de Ribeirão Preto é uma das maiores do país na área de biológicas além de importante
acervo de exatas e humanas. Tem a característica peculiar de concentrar o acervo de boa parte do Campus
que tem 25 cursos de graduação e 34 de pós-graduação. Seus mais de 4 mil metros quadrados abrigam
134 mil livros, cerca de 120 mil trabalhos científicos
publicados, 5,4 mil títulos de periódicos e 30 mil revistas científicas.
É de se esperar que o remodelamento de um espaço
de tamanha importância conte com a participação de
toda a comunidade. No entanto, compartilhar informação não tem sido o forte do atual prefeito do Campus,
professor Américo Sakamoto, tido como um dos articuladores da obscura parceria entre a USP a ONG
Tucana Comunitas e empresa de consultoria McKinsey, dos Estados Unidos. Veja matéria publicada pela
revista da ADUSP (http://www.adusp.org.br/files/revistas/61/3.pdf). No ano passado, quando o assunto veio
à tona, como representante dos trabalhadores, Luís Ribeiro enviou documento ao Conselho Gestor para que
Sakamoto fosse convidado a explicar a parceria. Até
hoje, nem resposta recebeu.

HOJE FEIJOADA NO SINTUSP
RIFA: TV 40" E R$ 1.000,00

Agora em outubro, entre os dias 12 e 15, ocorrerá o 3º Congresso Nacional da nossa Central Sindical e Popular, CSP-Conlutas.
Para que o Sintusp participe há necessidade de arrecadar o valor relativo à sua delegação, ao todo serão 17
delegados. O Sintusp passou então a promover encontros semanais, às quartas, quando o salão do Sindicato
recebe mesas, cadeiras e todos os seus convidados, que além de comer bem ainda pode aproveitar o espaço
para uma boa prosa.
Além disso, há outras iniciativas, nas unidades representantes do Sindicato estão oferecendo uma rifa de
uma TV 40" e R$ 1.000,00. Procurem em sua unidade, comprem a rifa, pois além de concorrer aos prêmios
você estará ajudando o Sintusp na sua participação neste importante Congresso, onde vamos discutir com
trabalhadores de todo o país como derrotar o governo e todos os políticos corruptos que querem tirar os direitos conquistados dos trabalhadores.
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