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10 DE NOVEMBRO

DIA NACIONAL DE LUTA

Reforçamos a urgência para que todos os cedebistas das unidades agendem
e façam suas reuniões, é muito importante que o indicativo de paralisação seja
avaliado em todos os cantos da Universidade de São Paulo, para depois ser
remetido à Assembleia Geral de Funcionários dia 7 de novembro, às 12h30, no
Sintusp.

As Centrais Sindicais, inclusive a CSP-Conlutas a qual o Sintusp é filiado, convocam o dia 10 de novembro como um Dia Nacional de Luta. Neste dia toda
classe trabalhadora deve estar mobilizada para lutar contra as Reformas Trabalhista e da Previdência, que classificamos
como o maior ataque dos patrões contra o Trabalhador.
Todas as unidades devem marcar reuniões e comunicar o

REUNIÕES DE UNIDADE

Nós, funcionários da USP, precisamos definir Sintusp, para discutir o indicativo de paralisação dia 10/11.
DIA 7 DE NOVEMBRO ÀS 12H30, NO SINTUSP
como participar ativamente deste desta luta,
imprescindível para a defesa da classe traba- Assembleia Geral para aprovar o indicativo de paralisação
do dia 10 de novembro
lhadora em nosso país.
Portanto, as unidades que ainda não realizaram suas reuniões que o façam e comuniquem o Sintusp.

REUNIÃO DO COMITÊ DA ZONA OESTE, DIA 31
DE OUTUBRO, ÀS 18H, NA SEDE DO SINTUSP

SAÚDE EM PAUTA
HOJE, 30 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 8H30, CONCENTRAÇÃO NO CENTRO DE
SAÚDE ESCOLA GERALDO HORÁCIO DE PAULA SOUZA [AV. DR. ARNALDO, 925]
ATO PÚBLICO

PELA RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A USP E A SECRETARIA DE SAÚDE
PARA QUE O CENTRO DE SAÚDE POSSA PERMANECER ABERTO E PRESTANDO O SERVIÇO DE EXCELÊNCIA, APROVADO POR SEUS USUÁRIOS.

ABRAÇO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
O Coletivo de Moradores Butantã na Luta, o Sintusp e a Adusp se reuniram dia 26 de outubro e definiram que
um dos próximos passos em defesa do HU será uma abraço ao Hospital no dia 24 de novembro. Em breve
mais informações sobre a atividade.

TODOS JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES!
E é com esse objetivo, fortalecer a luta,
que o Sintusp conclama todos a ajudarem.
Os metalúrgicos da Chery estão em
greve há 1 mês para impedir que a
empresa acabe com seus direitos. Em
represália, a montadora não pagou os
salários desses pais e mães de família.
Por isso, pedimos a sua contribuição
com o fundo de greve.
Deposite sua contribuição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0351
Conta Corrente: 3277-1
Operação: 003
CNPJ: 60.208.634/0001-66

CONTRIBUAM!
SECRETARIA DE COMBATE AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL
Foi reativada a Secretaria de Combate ao Assédio Moral e Sexual, e a primeira reunião foi dia 25/10, quando foi
definida a Pauta de discussões para o próximo período, como que segue:
1) Reorganização e papel da Secretaria;
2) A luta incessante por um TAC – Termo de Ajuste de Conduta, de igualdade com o que foi assinado pela reitoria da UNICAMP e sindicato dos trabalhadores daquela universidade, junto ao Ministério Público do Trabalho,
que vem apurando todas as denúncias de “assédio moral” e tomando providências contra os assediadores;
3) Levantamentos de dados sobre os casos de assédio moral na USP;;
4) Participação dos membros da Secretaria no “V Seminário Catarinense de Prevenção ao Assédio Moral no
Trabalho e I Congresso sobre Riscos Psicossociais e Saúde nasOrganizações e no Trabalho”, que será
realizado nos dias 22, 23 e 24 de novembro em Florianópolis/SC;
5) Organização de um Seminário no SINTUSP, reproduzindo as discussões neste Congresso Nacional e a discussão de políticas para combatermos incansavelmente o Assédio Moral na USP, que tem matado homens e
mulheres;
6) Criação de um Grupo de Troca de Experiências entre funcionários (as) que sofreram e estão sofrendo das
consequências deste “crime” – chamado assédio moral e sexual.
7) Discussões sobre a “Comissão Especial para Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual” junto à
CCRH – Comissão Central de Recursos Humanos, esperando que esta Comissão acate uma das nossas reivindicações que é a construção de um TAC junto ao Ministério Público do Trabalho.
Conclamamos a quem tem interesse em ajudar nesta luta que venha, para preservarmos “VIDAS”.
A próxima reunião da Secretaria será no dia 29 de novembro de 2017, às 9 horas, no Sindicato.

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
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