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Maicon Barbosa da Silva/IP

Felipe Tomasi Cavalheri/SESMT

Danilo A. Francelino Santos/PUSP-RP

Em 6/11, das 8h às 19h, pelo sistema eletrônico de
votação da USP, VOTE nos três candidatos indicados pela
Assembleia Geral (pode votar em até três candidatos)!
A Assembleia Geral de 22/10/2019 aprovou a
indicação de 3 trabalhadores para a eleição de
representantes da nossa categoria junto à
Comissão Central de Recursos Humanos, a
CCRH. Os nomes indicados são: Felipe
Tomasi Cavalheri, Danilo e Maicon.
A CCRH é uma comissão institucional que
traça políticas relacionadas ao Plano de
Classificação de Funções, jornada de trabalho,
capacitações, transferências, readaptações e
outros assuntos. Sua composição é de 6
docentes indicados pela reitoria e 3
funcionários de livre candidatura.
Os temas discutidos e deliberados na CCRH
são fundamentais para o cotidiano da nossa
categoria. Elementos como o agrupamento de
funções (e consequente extinção de profissões
e postos de trabalho), o programa Renova,
desvios de função, entre outros, são alguns
dos temas abordados na comissão e algumas
das nossas principais preocupações. No
contexto atual de suspensão de contratações,
sobrecarga de trabalho, aumento da pressão e
do assédio moral, inúmeros casos de

adoecimentos psicológicos e psiquiátricos
causados pelo trabalho, estes fatores ganham
ainda mais importância.
A sub-representação é algo lamentável, que se
repete em diversos órgãos da USP, como no
conselho universitário onde há mais de 100
docentes e apenas 3 funcionários. Na CCRH
isso também acontece, com a presidência
exercida pelos dirigentes da CODAGE e DRH,
além de docentes escolhidos a dedo pelo
reitor, enquanto nós, trabalhadores, temos 3
assentos, de modo que as proposições
patronais tendem a serem aprovadas com
folga.
Ao mesmo tempo, a existência desta estrutura
e a possibilidade de ocupação dos espaços
pela nossa categoria são importantes, pois
podem fornecer informações qualificadas para
nossa categoria quanto aos movimentos da
reitoria sobre nossas condições de trabalho,
fomentando
o
debate
das
nossas
reivindicações e sendo mais um espaço onde
podemos
apresenta-las
e
defende-las,

cobrando dos representantes patronais que
atendam as nossas exigências.
Entretanto, é preciso dizer que estas
representações nunca se bastam, não são um
fim em si mesmas e não poderão nunca
substituir o poder da mobilização e da luta para
conseguir vitórias. Por mais habilidosos que
nossos representantes sejam nas negociações,
é
preciso
buscar
constantemente
o
envolvimento das pessoas para ampliar nossa
capacidade de pressionar e vencer!
Os compromissos assumidos pelos três
candidatos são, fundamentalmente, os de
reconhecer que se eleitos pela categoria,

adotarão os posicionamentos que estiverem
em acordo com o melhor interesse das
trabalhadoras e trabalhadores da USP,
conforme as deliberações de Diretoria, CDB,
Assembleias e Congressos. De sempre lutar
contra as ações que venham a piorar as
condições de trabalho, que resultem em
perseguições contra trabalhadores ou que
isentem a USP de suas responsabilidades. Se
eleitos, farão regularmente informes por escrito
de todas as atividades da CCRH para que
sejão enviados a toda a categoria com a maior
transparência e agilidade possíveis.

ASSEMBLEIA GERAL
30/10, 12h30 no Sintusp

Pauta:
1) A questão dos funcionários que recebem adicional de insalubridade: o
Acordo Coletivo, a legislação e as ações judiciais para receber o
pagamento das horas extras trabalhadas por estes funcionários;
2) A questão da compensação das pontes de feriados, recessos e outras
previstas no Acordo Coletivo.

Atenção: Tendo em vista que essas questões são de interesse geral
da categoria, esta Assembleia será Geral, isto é, para todos os
trabalhadores da USP.

Para receber nossos boletins:
Se não tiver seu e-mail cadastrado e quiser passar a receber nossos boletins e
demais documentos, envie um e-mail ao sintusp@sintusp.org.br, pedindo para
ser cadastrado e informando seu nome e unidade na qual trabalha.
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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