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HOJE (22/10),
12h30 no Sintusp
ASSEMBLEIA GERAL
DOS FUNCIONÁRIOS
Esta Assembleia aprovará os três nomes que serão
indicados pelo Sintusp para a eleição da CCRH.

ELEIÇÃO DA CCRH
(COMISSÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS)

No dia 6 de novembro de 2019, das 8h às 19h, irá ocorrer,
por meio do sistema eletrônico de votação da USP, a eleição
para escolha dos três representantes dos servidores técnicos e
administrativos e seus respectivos suplentes junto à Comissão
Central de Recursos Humanos, de acordo com a Portaria 7499
de 04/10/2019.
As inscrições irão até o dia 23/10/2019, até às 17h, na
Secretaria Geral da USP ou nas Diretorias das Unidades.

SINTUSP Ribeirão lança
Biblioteca do Trabalhador
Atividade incluirá um Sarau Cultural

Nesta quarta-feira, 23/10, 10h, na subsede do SINTUSP de Ribeirão Preto, acontece o
lançamento da Biblioteca do Trabalhador. A ideia principal, desenvolvida em parceria com o
Instituto Cultural Lyndolpho Silva (ICLS), é construir um acervo que apoie a realização de cursos
de formação política e sindical, além de servir de apoio para pesquisas relacionadas ao tema
trabalho. Incentivar a leitura entre em qualquer outra área do conhecimento também é um dos
objetivos.
O acervo será formado através de doações que já começaram com 400 títulos digitais do ICLS e
cerca de 300 exemplares doados pelos primeiros entusiastas. A EDUSP também doará obras de
seu catálogo. Promessa nesse sentido foi feita pelo próprio reitor da USP durante sessão do
Conselho Universitário.

Multiplicando bibliotecas
A formação da Biblioteca do Trabalhador do SINTUSP Ribeirão é um embrião que pretende se
multiplicar pelas outras sedes do sindicato e também apoiar o surgimento e manutenção de
bibliotecas em outros sindicatos, associações de bairro, assentamentos rurais e creches, entre
outros. Para isso, a Subsede receberá todo o tipo de publicação, de ciência política à culinária,
passando pela literatura. A seleção das obras e organização da biblioteca será feita por um grupo
de trabalho que incluem os Diretores da Base do SINTUSP, integrantes do ICLS e trabalhadores
da Biblioteca Central do Campus que, aliás, vêm colaborando com o projeto desde sua
concepção e organização do espaço físico.
As doações podem ser enviadas para a Rua dos Técnicos 118A, Campus da USP de Ribeirão
Preto.

Sarau artístico
Para marcar o lançamento da Biblioteca do Trabalhador, no mesmo dia, 23/11, só que a partir das
18h, acontece a segunda versão do Sarau do SINTUSP-RP. Vão se reunir amantes das artes que
queiram apresentar poesias, canções, danças, fotografias e outras formas de artes. A atividade é
aberta aos artistas da cidade e região.
Mais informações sobre a biblioteca e sobre o Sarau pelo e-mail sintusprp@gmail.com ou
telefone (16) 3315.4592.
Esta idéia poderá e deverá ser implantada nos demais Campi da capital e do interior.
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