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A LUTA EM DEFESA D HU CONTINUA...
Sintusp, Adusp e Coletivo Butantã na Luta se reuniram na última sexta-feira [1º/fev], às 14 horas, com Ministério
Público,juntamente com a superintendência do Hospital Universitário e reitoria da USP.
A reunião buscou um comprometimento da reitoria
quanto a um projeto de
reestruturação do Hospital
Universitário e contou com
o acompanhamento dos
deputados Carlos Giannazi e Carlos Neder.
Foi cobrado da reitoria
uma resposta aos R$ 40
milhões obtidos com luta
na Alesp e destinados ao
Hospital Universitário[para
2019], a resposta da rei- Visão parcial por Adriano B. Favarin, diretor do Sintusp, presente à reunião no MP
toria foi que usaria 20 milhões para recursos humanos e 20 milhões para custeio e melhorias dos equipamentos. Um dado importante é
que o professor Paulo Margarido, superintendente do Hospital, destacou que as contratações serão realizadas
via Universidade de São Paulo, não através de OS.
O Deputado Carlos Giannazi afirmou que vão formar uma frente de luta na Alesp para garantir uma parcela
orçamentária destinada diretamente anualmente para o HU.
Ao término da reunião foi reagendada uma nova reunião dia 29 de março, às 14 horas, também no Mistério
Público para que a reitoria apresente as resoluções do grupo de trabalho criada em uma reunião anterior a esta,
também no MP, para pensar planos de reestruturação do Hospital. As propostas levantadas pelo grupo de trabalho serão apreciadas pelo Conselho Deliberativo do HU, dia 27/2.
A reunião foi acompanhada por moradores, representantes do Coletivo Butantã na Luta, estudantes e funcionários que realizam manifestação em frente ao Ministério Público.
A mobilização conjunta do Sintusp, Adusp, Moradores da região do Butantã, usuários do Hospital e Centros
Acadêmicos dos estudantes da área de saúde, existente desde 2014, quando durante a greve impediu inclusive
que o HU fosse desvinculado da Universidade se mantém. Agora contamos com todos, inclusive que os funcionários do HU, para dar continuidade e garantir a manutenção do Hospital Universitário, assegurando inclusive
a reabertura dos Pronto-Socorros (infantil e adulto) com atendimento imediato à população e a contratação de
funcionários via concurso público realizado pela USP.

AINDA NÃO É SÓCIO? VEM PRO SINTUSP!
Tornar-se sócio do Sintusp agora ficou muito mais fácil, basta preencher o formulário que pode ser acessado
através do link abaixo e aguardar que um dos nossos representantes irá pessoalmente buscar sua assinatura,
portanto, não perca tempo, vem pro Sintusp você também, afinal o Sintusp somos todos nós!
https://goo.gl/forms/3Eeywv1BiJfAIExJ3
DÚVIDAS, SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES CONTATE O SEU SINDICATO (SINTUSP@SINTUSP.ORG.BR)

DEPARTAMENTO JURÍDICO INFORMA
O SINTUSP comunica aos funcionários que recebem o adicional de periculosidade, que a universidade vem
desrespeitando os direitos destes trabalhadores, que continuam a trabalhar em péssimas condições de trabalho,
através do pagamento deste adicional erroneamente.
O trabalhador que quiser valer o seu direito através da justiça, deverá comparecer no sindicato munido dos seguintes documentos:
1)
Três últimos holerites para comprovar o recebimento do adicional de periculosidade (imprimir via
MartWeb);
2)

Os holerites de novembro de 2014, dezembro de 2014, janeiro de 2014 e fevereiro de 2014;

3)

RG (cópia simples);

4)

CPF (cópia simples)

5) Carteira de Trabalho (página com foto, qualificação civil, contrato com a USP e número do PIS (cópia
simples);
6)

Comprovante de endereço (agua, luz ou telefone);

7)

Procuração modelo do SINTUSP;

8)

Declaração de Hipossuficiência – modelo do SINTUSP.

No Departamento Jurídico você receberá todas as orientações referente à propositura da ação.

NÃO ABANDONE O SEU DIREITO. VENHA !!!!!!!!

E AS CESTAS
AGROECOLÓGICAS
VOLTARAM!
Depois de um pequeno recesso, retomamos e agora também
com a opção de cestas apenas
com frutas.
Veja a que melhor lhe atende e
peça através do link:

PARTICIPE DA PRÓXIMA REUNIÃO DA
SECRETARIA DE MULHERES!
PAUTA: ORGANIZAÇÃO DO 8 DE MARÇO
DIA: 6/02, QUARTA-FEIRA, 12H
LOCAL: SINTUSP - AV. PROF. ALMEIDA PRADO, 1362

https://cestasagroecologic.wixsite.com/pedidos
Não esqueça de marcar o Sintusp como seu ponto de retirada. também é importante que
traga suas sacolas!
Dúvidas? Entre em contato conosco (sintusp@sintusp.org.br)
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