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10 de NOVEMBRO
DIA NACIONAL DE LUTAS

Contra a reforma trabalhista, da previdência e a terceirização
Mais de 1500 trabalhadores da indústria e de várias outras categorias de inúmeros sindicatos
e dirigentes das principais centrais sindicais do país participaram de um encontro no clube da
CMTC em São Paulo, cuja principal resolução foi a aprovação de um manifesto convocando
um novo dia nacional de mobilização em 10 de novembro, véspera da entrada em vigor da
reforma trabalhista. Este manifesto está disponível na integra em https://goo.gl/TEtR64

NOSSA LUTA:
- Contra a Reforma Trabalhista
- Pelo fim da Terceirização
- Contra a Reforma da previdência Social
- Contra as privatizações e em defesa do patrimônio público
- Por empregos de qualidade para todos e todas
- Contra a desindustrialização e desnacionalização da indústria
- Em apoio à luta dos servidores públicos
- Pela unidade e fortalecimento das campanhas salariais em todo o País

10 de Novembro

Dia Nacional de Luta e Defesa de Nossos Direitos!
Com greves, paralisações e manifestações

ATENÇÃO FUNCIONÁRIOS QUE RECEBEM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
NOVO PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO:- 23/10/2017.
Muitas unidades como o Instituto de Psicologia, Faculdade de Medicina e outras, sob os argumentos de que
somente cederiam cópias das folhas de frequência aos funcionários que recebem o adicional de
insalubridade na justiça, estamos dando um novo prazo para estes funcionários: até o dia 23 de outubro de
2017. Orientamos os funcionários (as) para preencherem o formulário à disposição de todos (as) no
Departamento Jurídico do SINTUSP e também anexo no e-mail deste boletim, para protocolarem no
Departamento Pessoal de sua unidade. A Unidade cederá as cópias ou terá que dar por escrito a motivação
de não conceder, a partir disso, o advogado do sindicato tomará as devidas providencias, pois todo
trabalhador tem o direito de ter acesso aos seus documentos.

“PASSA MOLEQUE” DA REITORIA NA CCRH
Hoje é dia de eleição dos três representantes dos trabalhadores na CCRH (Comissão Central de Recursos
Humanos). Muitos dos companheiros que estão na luta diária ao lado do SINTUSP vão abrir o sistema de
votação eletrônico e se perguntarão: onde estão os três nomes indicados pela Assembleia do Sindicato para
nos representar? A resposta é: FORAM IMPUGNADOS PELA SECRETARIA GERAL DA USP!
Uma verdadeira armadilha foi armada pela Reitoria! No dia 1/7/2017, Zago assinou a Portaria 6977 da
eleição e em nenhum dos 14 artigos do documento há qualquer menção à proibição de que os atuais
membros, Nely, Solange e Luís Ribeiro, não teriam direito a se recandidatarem. Partindo do pressuposto de
que a Portaria valia mais que resoluções anteriores, os três submeteram seus nomes a uma Assembleia
realizada no SINTUSP, no dia 19/7, e foram aprovados pela categoria. É bom lembrar que em outros
colegiados como o Conselho Universitário e os Conselhos Gestores dos Campi, permite-se uma recondução.
Um dia após o encerramento do prazo para inscrição para a CCRH, os candidatos ficaram sabendo que
existe uma Resolução de 2011, alterada em 2015 e 2016, proibindo a recondução à CCRH. Justamente nesse
dia estava agendada reunião da CCRH e os representantes levaram a questão para ser discutida. Além de
representantes dos professores, estavam presentes o responsável pela CODAGE, Marcelo Dotori e o
procurador Salvador Ferreira da Silva. Ficou acordado, inclusive com pedido para que constasse em ata, que
diante do exposto pelos representantes seria aberto novo prazo para inscrições.
Para surpresa geral a Secretaria Geral da USP desconsiderou a decisão da CCRH, não abriu novo prazo e
manteve a impugnação dos três nomes indicados pelo SINTUSP sem a chance de novas indicações. Foi um
verdadeiro “Passa Moleque” para fechar com lama a horrível administração Zago/Vahan que, além de
depreciar os trabalhadores desde seu início, mostrou não respeitar nem mesmo os dirigentes a quem indica.

REUNIÃO DA SECRETARIA DE COMBATE AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL
25 de outubro de 2017, 12h30, no SINTUSP.
Na Assembleia Geral dos Funcionários, realizada no dia foi indicado o nome da Assistente Social Ariana
Celis Leite para Representante dos Funcionários na Comissão Especial para Prevenção e Combate ao
Assédio Moral e Sexual junto à CCRH (Comissão Central de Recursos Humanos), substituindo a
companheira Dulce de Ribeirão Preto. Esperamos que esta Comissão comece o mais rápido possível os seus
trabalhos para que a USP tenha realmente uma política de Combate ao Assédio Moral e Sexual, que por
longos anos vem afligindo centenas de trabalhadores, principalmente, as mulheres desta universidade.
A Secretaria de Combate ao Assédio Moral e Sexual do SINTUSP convoca uma Reunião para o dia
25/10/2017, 12h30, no SINTUSP, para darmos continuidade nas discussões de estratégias de combate á este
mal, que tem levado à morte funcionárias e funcionários da universidade.

REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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