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ASSEMBLEIA GERAL DOS
FUNCIONÁRIOS DA USP
AMANHA, ÀS 12H30, NA HISTÓRIA

PAUTA: Continuidade da Aprovação de proposTas para o
Acordo Coletivo
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO EM DISCUSSÃO
Já ocorreram duas Assembleias Gerais dos Funcionários no Campus da Capital e outras nos Campi do Interior, para discutir e deliberar proposituras feitas pelos funcionários e enviadas ao Sindicato, sendo muitas já aprovadas.
Na Reunião da COPERT realizada no dia 30/08/2018, foram discutidas todas as propostas já aprovadas pela categoria (veja no site do Sintusp).
O Sintusp agora aguarda resposta da COPERT. Lembramos que as reivindicações das mulheres e motoristas, bem como, liberações de diretores,
cedebistas e militantes para participarem de atividades sindicais já foram
negociadas e aguardamos posicionamento da COPERT.

ACORDO
COLETIVO

Na Assembleia do dia 29/08 não foi possível vencer as discussões e aprovações de todas propostas que o Sindicato. Neste sentido, o encaminhamento
dado foi de que se convocasse outra Assembleia, para continuarmos discutindo e aprovando as propostas que
ainda faltam e enviarmos à COPERT, para negociações.

VOCE É QUEM DECIDE!!
A presença de todos é fundamental para que todos possam
opinar e decidir!
Se você ainda tem alguma proposta a ser formulada e
submetida à Assembleia, não deixe de participar, pois será
a última Assembleia para discutir e formular proposituras a
serem negociadas na COPERT.

REUNIÃO DA COPERT
Na terça-feira, 4/9, também haverá reunião
ordinária com a COPERT para discutirmos:
SESMET, Creche Central e continuidade da
discussão sobre “liberações” de diretores,
cedebistas e militantes do Sindicato.

Depois haverá uma Assembleia final para aprovar o “Termo do Acordo Coletivo de Trabalho”, resultado das
negociações e novamente quem decidirá será VOCE.

PARTICIPEM !!!!

7º CONGRESSO ESTATUTÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA USP
O SINTUSP convoca a Comissão Organizadora do 7º Congresso Estatutário dos Funcionários da USP, a ser realizado nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2018, deliberada em reunião do CDB – Conselho Diretor de Base
do Sintusp, para uma Reunião no dia 10 de setembro de 2018, a partir das 13h30, no Sindicato, para deliberar
sobre Temário, Critérios de retirada de delegados (as) e outras providências para a realização do Congresso.

A LUTA EM DEFESA DO
HU CONTINUA!
O acampamento , instalado na 5ª feira
[30/8], permanece com atividades das
mais variadas, desde aulas de yoga a
Plenárias, reuniões e aulas públicas e
saraus.
Inúmeras barracas foram armadas e
várias pessoas circulam pelo acampamento durante o dia e à noite.
No sábado haverá Plenária às 9 horas,
todos estão convidados

11/09

• ATO DEBATE SOBRE O GOLPE MILITAR NO CHILE

19H NA FD/USP
SALA DO
ESTUDANTE

14/09

• DEBATE “A ESQUERDA E AS ELEIÇÕES”

LOCAIS E HORÁRIOS
DIFERENTES -

Esta mesa será realizada a partir das 17 horas, no Auditório da História/Geografia

9 e 10/10
MAIS INFORMAÇÕES
NOS PRÓXIMOS
BOLETINS

25/10
MAIS INFORMAÇÕES
BOLETINS

Este debate será realizado a partir das 9 horas, durante a reunião do CDB/Sintusp, no Sindicato.

• MESA “MULHER NEGRA E A TERCEIRIZAÇÃO NA USP”

VER TEXTO

NOS PRÓXIMOS

11 de setembro de 1973, no Chile, ocorreu o golpe militar mais violento da América Latina.
Nesta mesa discutiremos a absurda prisão de um dos maiores combatentes do Regime Militar no
Chile, Maurício Hernandes Norambuena, preso no Brasil há 16 anos em RDD - Regime Disciplinar
Diferenciado, quando a Constituição só permite um ano neste regime, renovável apenas por mais um
ano.

• ENCONTRO DE CIPAS
As condições de trabalho na USP estão deterioradas e os ambientes de trabalho cada dia mais provocador de doenças ocupacionais e mentais. Os acidentes de trabalho com números gritantes, inclusive
com mortes e muitas CIPAS sem VOZ nas unidades. A recusa de elaboração do CAT – Comunicado
de Acidente de Trabalho por parte dos Departamentos Pessoais é grande e o trabalhador totalmente
desprotegido.O SESMT sem investimentos (inclusive sem sala e mesas para os profissionais trabalharem), sem realizar exames periódicos e toxicológicos e em contrapartida reitoria querendo retirar
insalubridade e periculosidade, sem nenhum projeto de “Prevenção e Campanhas” contra esta máquina de moer e matar trabalhadores (as).
Se o “patrão” não se preocupa com a nossa saúde, vamos nós se preocupar.
Participem do Encontro de CIPAS, nos dias 09 e 10 de Outubro de 2018, que será organizado pelos
membros da Comissão de Saúde do Trabalhador/ Secretaria de Saúde e Diretoria do Sindicato.

SEMINÁRIO – “POLÍTICAS DE COMBATE E PREVENÇÃO DO ASSÉDIO
MORAL”
Publicamos o Calendário das Reuniões da Secretaria de Combate ao Assédio Moral e Sexual, que se
reuniu no dia 15/08/2018. Venham Participar!!!!

Calendário:- Reuniões quinzenais:- 30/08; 13/09; 27/09; 18/10;08/11 e 13/12 – das 8h30
às 12 horas

DENUNCIE O ASSÉDIO MORAL. ASSÉDIO MORAL É CRIME!
28/29 E
30/11/18

7º CONGRESSO ESTATUTÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA USP
Conforme o Estatuto da USP, o CDB – Conselho Diretor de Base do Sindicato formou uma Comissão
para organizar junto com a diretoria do sindicato, o 7º Congresso Estatutário dos Funcionários da USP
Comissão Organizadora: Na última reunião do CDB – Conselho Diretor de Base foi tirada o nome dos
membros da Comissão – Neli (HRAC), Alexandre Pariol (FD, Reinaldo (FE), Magno (ECA), Barbara
(HU), Brandão (PUSP-C), Ricardo (FMVZ), Borguin (FMVZ), Vera (ICB), Ana (ICB), João (FFLCH),
Marcelo (IB), Solange (SAS), Bruno (FD), Luis Ribeiro (Ribeirão Preto), André Orlandin (RP).

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

