Sindicato dos Trabalhadores da USP
Boletim Nº 77 - SP13/09/2018 - Gestão: Sempre na Luta! Piqueteiros e Lutadores - 2017/2019

E O ACORDO COLETIVO...

Com inúmeras dificuldades teve início as negociações das proposituras apresentadas pela categoria e aprovadas nas Assembleias dos Funcionários. (Veja
no site do Sintusp).
Ocorreu Reunião da COPERT no dia 11/09, com a reitoria apresentando poucas
perspectivas de atender as nossas reivindicações.
Com relação as horas negativas e positivas do atual Acordo, o SINTUSP está
brigando para que os funcionários não tenham que zerar no final de setembro,
o que é um absurdo. Não temos até agora nenhuma resposta positiva o que
esperamos que ocorra HOJE – 13/09/2018 -, quando ocorre nova Reunião da
COPERT.
A primeira contraproposta da USP com relação aos motoristas foi insatisfatória
e estaremos tentando avançar nas questões nesta reunião de hoje, para depois
chamar uma ASSEMBLEIA GERAL DOS MOTORISTAS, em breve. Motoristas:
uni – vos, se organizem e lutem, pois do contrário para vocês sobrará a “escravidão”.

ACORDO
COLETIVO

Assim, que tivermos todas as respostas da reitoria, estaremos realizando as reuniões de unidades, as Assembleias nos Campi do Interior e a Assembleia Geral dos Funcionários para decidirmos se renovamos o Acordo ou
não.

DEBATE “A ESQUERDA E AS ELEIÇÕES”

Este debate será realizado dia 14/9 a partir das 9 horas, durante a reunião do
CDB/Sintusp, no Sindicato.

MESA: “MULHER NEGRA E TERCEIRIZAÇÃO NA USP

Esta Mesa será realizada dia 14/9 a partir das 17 h, no Auditório da História/Geografia

A COMISSÃO DE SAÚDE DO TRABALHADOR INFORMA
No dia 19/09/2018, das 13 horas às 17h30, no Auditório do Ministério Público do Trabalho, em Curitiba, ocorrerá
discussão sobre : “Segurança e Saúde no Trabalho e o eSocial”.
Não sabemos ainda os seus reflexos para os trabalhadores (as) desta implantação do eSocial na USP, por isso
iremos discutir a questão no ENCONTRO DE CIPAS nos dias 09 e 10 de Outubro de 2018, local a ser definido.

REUNIÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSÃO
DE SAÚDE DO TRABALHADOR
DIA 17/09, ÀS 13H, NO SINTUSP

Creche Oeste: Tecendo histórias, memórias e novos rumos
O seminário organizado pelo Centro de Estudos e Defesa da Infância da USP (CEDIn), tem como principal objetivo iniciar recuperação da história da creche e dos conhecimentos produzidos a partir de seu projeto educativo,
dando voz aos profissionais e pesquisadores que ali desenvolveram suas atividades.
Além disso, propõe reunir as pessoas e entidades da comunidade USP interessadas na reabertura da instituição,
que foi fechada pela Reitoria em 2017, bem como na defesa das demais creches ainda existentes.
Acontecerá na sexta-feira dia 21/09 das 9h00 às 19h30
no auditório do IEA (Rua da Praça do Relógio, 109 Administração Central). Às 17h está previsto o início
da plenária que pretende discutir encaminhamentos
para a questão das creches na USP. Programação e
inscrições: www.facebook.com/cedin.usp.br/

REUNIÃO DA SECRETARIA DE COMBATE AO ASSÉDIO MORAL
DIA 20/09/2018, ÀS 8 HORAS, NO SINTUSP

VAMOS COMBATER O ASSÉDIO MORAL NA USP. PARA ISSO, ESTAMOS BUSCANDO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO UM TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA, PARA PREVENIR E COMBATER ESTE CRIME!
O Sintusp - Sindicato dos Trabalhadores da USP resolveu firmar parcerias e convê- AÇÃO SOBRE NOMENCLATURA DOS
nios que viessem propiciar benefícios aos seus associados.
PROFESSORES (PROFEM/PROFEI)
A escolha dos profissionais e serviços foi cuidadosa, buscamos descontos especiais que realmente viessem a fazer diferença no cotidiano do nosso sócio. Procuramos convênios em todos os ramos: alimentação, saúde, lazer e serviços diversos.
O guia que agora apresentamos contém
nossos conveniados, que também podem
ser identificados através de um selo com
nosso logotipo em cada estabelecimento,
demonstrando a parceria conosco.
Nosso sócio então ganha um novo diferencial, a partir de agora pode e deve usufruir
dos descontos que lhes serão ofertados.
Portanto, você sócio do Sintusp, busque
junto à Secretaria Administrativa uma carta
para ser apresentada em cada local. A carta terá validade de 3 meses e deverá ser
renovada periodicamente.
Ao confeccionarmos este guia nos preocupamos em beneficiar cada um dos nossos
associados, esperamos atendê-los sempre
para continuar dizendo: O Sintusp somos
todos nós!
Diretoria Colegiada Plena do Sindicato dos Trabalhadores da USP

O GUIA ESTÁ PRONTO E SERÁ DISTRIBUÍDO AOS SÓCIOS DO SINTUSP

TEM MAIS UMA VITÓRIA NO STF
A ação que discute o direito dos
Professores de ensino Fundamental
e Medio da USP(Profem/Profei) à
alteração da nomenclatura teve
mais uma vitoria no STF (Supremo
Tribunal Federal).
Depois que o TJ (Tribunal de Justiça)
de São Paulo mandou o processo
ser remetido para a Justiça do
Trabalho, a USP interpôs Recurso
Extraordinário, que não foi processado por falta de requisito legal.
Insatisfeita com essa decisão, a
USP interpôs Agravo Interno no STF,
que foi desprovido em julgamento
ocorrido na ultima semana (essa
decisão ainda não foi publicada no
DOE). Agora, esse processo deve,
enfim, ser encaminhado à Justiça
do Trabalho, conforme determinação do TJ/SP.

Reintegração de Brandão e retirada dos processos!
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