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, 14/8, 12h30, na Geografia
- ACORDO COLETIVO DE TRABALHO (ACT)
- Informe e encaminhamentos a respeito do processo pela reintegração do companheiro Brandão!

Vamos decidir se devemos discutir a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho com a reitoria!
Trata-se de uma Assembleia muito importante, pois temos que responder à reitoria se iremos
iniciar a discussão sobre a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) com a reitoria ou
não. Lembrando que no dia 30 de setembro de 2019 vence o atual ACT.
Em dois Fóruns de discussões, foi dado sinal verde para discutirmos o ACT com a COPERT,
baseado em duas premissas:
 1) O não pagamento dos dias referentes ao Recesso de Final de Ano e as pontes de feriados,
pois reivindicamos isonomia com os servidores públicos - professores - pois os mesmos já
estão livres do REP. Na greve de 2016, fizeram greve e não tiveram os dias descontados,
como ocorreu com os trabalhadores da USP. Eles gozam também as pontes e o recesso e não
pagam estas horas e ainda recebem os Vales Refeição, o que é injusto e fere a igualdade
entre todos. O BANCO DE HORAS tem aumentado a jornada de trabalho dos trabalhadores,
transformando a nossa vida em um inferno.
 2) Queremos também avançar nas questões de saúde, pois a USP não proporciona com
equidade tratamento de saúde aos funcionários, ficando cada dia que passa mais difícil o
atendimento no HU e devido à intervenção da reitoria no SESMET, empurram os funcionários
para o SUS, inclusive para fazer exames periódicos.
Temos que discutir e avançar no ACT que iremos assinar ou não com a reitoria, pois quem
decidirá serão os trabalhadores.
Diante da conjuntura elaboramos um Calendário, que foi aprovado em dois fóruns:- diretoria e
CDB. (Boletim do SINTUSP nº 58_19 http://bit.ly/2H4Kj7g).

As Assembleias dos Campi do Interior e as Reuniões em muitas unidades já foram
realizadas, agora é a vez da Assembleia Geral dos Funcionários da USP da Capital!

Faixa do Sintusp na Av. Paulista, em frente ao MASP, no início do Ato no 13 de Agosto: “Fora Bolsonaro”

Em São Paulo, o Ato no 13 de Agosto foi forte e vigoroso! Além disso, houve Atos em todos os 27 estados do país!
A faixa do Sintusp - “Fora Bolsonaro” - que foi muito aplaudida e elogiada neste dia de luta na Av. Paulista, foi aprovada no
CDB do Sintusp enquanto bandeira de luta! Este ATO foi em defesa da educação, contra a reforma da previdência que será
votada no senado e contra o conjunto dos ataques do governo Bolsonaro.
Lamentavelmente, este Ato poderia ter sido muito mais forte, não fosse o corpo mole das grandes Centrais Sindicais como
CUT e CTB. É preciso aproveitar o potencial demonstrado nesse dia pra construir um plano de lutas unificando a juventude e a
classe trabalhadora, rumo a uma nova greve geral contra o governo Bolsonaro que já demonstrou que levará o país ao caos
com a destruição da Educação, da Saúde Pública, a retirada crescente de direitos dos trabalhadores, a destruição acelerada
do meio ambiente, o nepotismo, a apologia à tortura, e muitos outros ataques à juventude e à classe trabalhadora deste país!

ACORDA SIBI: MUDANÇAS À VISTA
Como já é do conhecimento de todos, no
primeiro semestre de 2019, a Chefia do
Departamento Técnico do SIBI foi substituída
por um profissional que não é bibliotecário (o
que poderia ser reconhecido, como exercício
ilegal da função) e, até o momento, não se
dirigiu aos bibliotecários da USP para
apresentar seus planos e nem chamou reunião
com as chefias das bibliotecas.
Agora nos dias 30 e 31 de Julho, numa reunião
com os dirigentes da USP em Bauru, sem
detalhamentos ao que se sabe, apresentou a
proposta da nova agência – Agência USP de
Gestão da Informação Acadêmica - que deverá
substituir o SIBI.
Além da falta de transparência e de respeito
pelos profissionais das bibliotecas, preocupa a
criação de “polos” e a menção à
“reestruturação de atividades, acervos e

pessoas”, sem nenhuma conversa com os
bibliotecários e funcionários do SIBI e das
Bibliotecas.
Como não se tem qualquer informação
concreta sobre esses polos e como se dará
sua criação, o receio é que ocorram
transferências forçadas de funcionários e até o
fechamento de bibliotecas.
Nada contra mudanças e novas ideias, mas
sabemos que as coisas na USP, quando
planejadas às escondidas, raramente são boas
para o trabalhador.
O SINTUSP solicitou uma Reunião com o reitor
para que ele dê explicações aos profissionais
do SIBI – Comissão de três Bibliotecários -,
pois afinal merecem respeito e esperamos que
os funcionários do SIBI lutem pelos seus
direitos.
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