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AMANHÃ, 29/8, ASSEMBLEIA GERAL
É VOCE QUEM DECIDE O ACORDO COLETIVO
12h30 horas, na História

No dia 21/08, ocorreu Assembleia Geral dos Funcionários e foram centenas de propostas para a renovação
do Acordo Coletivo.
AMANHÃ, 29/8, haverá nova ASSEMBLEIA GERAL DOS FUNCIONÁRIOS, e nela iremos decidir se o
SINTUSP renova o Acordo Coletivo ou não, com questões polêmicas como:1)
Banco de Horas – o Banco de Horas sempre foi nocivo aos trabalhadores, mas na USP foi utilizado,
no atual Acordo Coletivo, para que funcionários optassem ou não pelas pontes de feriados e recesso de final
de ano, sem o desconto dos dias, podendo compensar estas horas sem ultrapassar 80 horas.
Depois da Reforma Trabalhista, no 2º. Termo Aditivo do Acordo, este Banco de Horas foi ampliado para os
funcionários com adicional de insalubridade.
Agora existem inúmeras outras propostas que ampliam este Banco de Horas com direitos da infância, dos
idosos e das mulheres e, até mesmo, com “horas a serem compensadas, quando você tiver que levar o seu
cãozinho no veterinário”, pois trata- se de direitos dos animais.
Quem decide se o Banco de Horas permanece no Acordo Coletivo e se o ampliamos com direitos humanos e
dos animais, SERÃO VOCÊS.
É importante que os funcionários com adicional de insalubridade participem para que ninguém
decida por você.
2)
30 Minutos de Almoço:- hoje, com a Reforma Trabalhista, todos os direitos que a classe
trabalhadora conquistou ao longo de séculos foram reduzidos a pó, bastando um Acordo Coletivo, pois tudo
o que for acordado fica acima do legislado. Entretanto a reitoria só permite o que for do seu próprio
interesse, pois quando se tratar de questões prementes para os trabalhadores, ela irá alegar que a “lei não
permite”. Esta proposta foi formulada em inúmeras unidades e enviada para o Sindicato.
Existem também propostas sobre mudanças nas férias. Quem irá decidir é VOCÊ!
3)
Mudança do Texto do Acordo atual. Se você quer a renovação do Acordo Coletivo e que este seja
melhorado, venha opinar votar nas propostas de supressão ou mudanças dos Capítulos, artigos, parágrafos e
outros. Traga as suas propostas!
4)
Vigência do Acordo: num rápido balanço, foi muito ruim mudarmos a data do final do Acordo
Coletivo para o final de Setembro, pois muitos funcionários com horas negativas não tiveram tempo
suficiente para repor essas horas. Tivemos uma GREVE já no final de maio e ali poderíamos ter arrancado
um Acordo melhor, como ocorre em outras categorias. Mas infelizmente tratamos muito pouco do acordo,
pois ele só iria vencer em Setembro.

Agora quem irá decidir é VOCÊ!!!

O Sindicato tem as suas Assembleias e irá defender junto à reitoria todas
as propostas deliberadas por maioria de votos nestas Assembleias.
PARTICIPEM!
- DIA 30/08

– REUNIÃO DA SECRETARIA DE COMBATE AO ASSÉDIO MORAL
A PARTIR DAS 8h30, NO SINTUSP.
- DIA 10/09

– Reunião da comissão de organização do 7° Congresso Estatutário dos
Funcionários da USP – a partir das 13h30, no Sintusp.

Sobre a reclamação de um companheiro do HU com
relação à panfletagem política na porta deste hospital.
O questionamento abaixo (assim como outros que têm sido feitos pessoalmente ou por telefone)
refere-se à campanha eleitoral realizada por candidato que também é diretor do Sintusp e por seus
apoiadores.
“Prezados; venho através deste apresentar meu descontentamento com os membros do sindicato que
permitem políticos realizarem panfletagem na porta de entrada de funcionários do HU. Eu tenho
entendimento que cada político receba uma verba partidária para fazer seus materiais de campanha, mais
nem todos os funcionários tem a mesma visão, chegando a pensar que membros do sindicato utilizam
nossas contribuições para fazer seu material de campanha, sendo assim solicito que os membros do
sindicato que são candidatos a cargos políticos que revejam seus métodos de campanha, pois se um
candidato do sindicato pode panfletar na porta do hospital, entendo que todos os outros também possam,
e sabemos que este tipo de atitude não condiz.”

Diante disso, é importante responder e esclarecer publicamente a todos (as) sobre essa questão por
meio deste boletim.
1) O Sintusp não apoia nenhum candidato.
2) Entre diretores do sindicato existem diferentes posições sobre as eleições que vão desde a não
participação nas eleições até o voto em candidatos de diferentes partidos.
3) Candidato que também é diretor do sindicato está afastado do serviço na unidade e também do
Sintusp durante a campanha eleitoral. Portanto ressaltamos que não se trata de um diretor do
sindicato, liberado para o exercício do mandato sindical, que está fazendo campanha eleitoral em
horário de expediente, pois isso seria incorreto.
4) Quanto ao questionamento expresso pelo companheiro do HU no trecho: “[...] venho através deste
apresentar meu descontentamento com os membros do sindicato que permitem políticos
realizarem panfletagem na porta de entrada de funcionários do HU. [...] entendo que todos os
outros também possam,[...]” informamos que o sindicato não tem absolutamente nada a ver com a
campanha de qualquer candidato onde quer que seja.
5) Por último, o companheiro afirma que funcionários da USP chegam “[...] a pensar que membros do
sindicato utilizam nossas contribuições para fazer seu material de campanha,[...]” – quanto a isso,
temos a dizer que a diretoria de qualquer sindicato que faça isso deve ser destituída por corrupção.

De qualquer forma, entendemos que o companheiro teve coragem de escrever e assinar suas
posições e esperamos ter respondido suas preocupações.
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