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Banco de horas e o
fim de ano na USP
Desde a divulgação do “recesso” de fim de
ano definido pela reitoria, a diretoria do
SINTUSP
reivindicou
espaços
de
negociação para evitar que essas horas
fossem cobradas da nossa categoria, já que
a universidade concretamente não funciona
nesse período, exceto pelos serviços
essenciais de saúde e etc. Tentamos
também reduzir as horas dos dias 24 e 31,
usualmente
concedidos
total
ou
parcialmente na maioria das empresas e
órgãos públicos. Mas a USP não nos
respondeu nem recebeu, impondo sua
política de forma autoritária.
Como anunciamos no fim do ano, inclusive
na última reunião do conselho universitário,
em diversas unidades chefias e diretorias
tentaram dificultar a vida dos trabalhadores,
seja
simplesmente
anunciando
o
fechamento total das unidades durante o
recesso, seja exigindo um plano de trabalho
para quem quisesse vir trabalhar ao invés
de folgar e compensar depois. Essa postura
é um completo absurdo, pois está claro que
com a vigência do conjunto de relógio
eletrônico de ponto, acordo coletivo e banco
de horas, a USP não pode mais impedir o
acesso dos trabalhadores aos prédios
durante emendas de feriados e recesso de
fim de ano, e muito menos cobrar de nós
essas horas depois.

Também questionamos no fim do ano e
estamos cobrando novamente quer a
reitoria não desconte as horas que excedem
o limite máximo de horas negativas do
acordo coletivo, que é de uma semana e
meia, ou seja, 60 horas para jornada
semanal de 40h, 54 horas para jornada de
36h, 45 horas para jornada de 30h e assim
sucessivamente. É necessário lembrar que
durante as negociações do acordo coletivo
assinamos o mesmo com este limite pois
ainda não havia decisão sobre o fim de ano
e a quantidade de horas a ser compensada,
e se a reitoria efetuar o desconto de quem
tenha folgado durante o recesso isso será
totalmente
arbitrário
e
absurdo,
e
tomaremos todas as medidas políticas e
legais para reverter.
Estamos cobrando diariamente a reitoria
para que negocie o quanto antes esta e
outras diversas demandas represadas
desde o ano passado, pois o avançado
estágio do desmonte da universidade está
criando cada vez mais problemas para
nossa categoria que sofre com sobrecarga
de trabalho, assédio moral e perda de
direitos.
Quem teve dificuldade para acessar o local
de trabalho em algum dia entre 21/12/2019
e 05/01/2020 ou tiver algum problema com
as horas negativas do recesso deve
procurar o sindicato!

Eleições do CDB
Este ano se encerra o mandato atual dos membros do Conselho Diretor de Base do
SINTUSP, e as novas eleições devem ocorrer no mês de março. É fundamental que o
CDB seja forte e muito enraizado no dia a dia das unidades, composto por trabalhadoras e
trabalhadores de todos os locais de trabalho com disposição de contribuir para a
organização sindical, e que assim possamos avançar com a força necessária.

Posse da nova diretoria

No dia 07 de janeiro, ocorreu a posse da nova diretoria, composta pelos integrantes da Chapa 1 Lutadores e Piqueteiros e Lutadores nas eleições ocorridas em 27 e 28 de novembro de 2019,
para exercer o mandato nos próximos três anos. A cerimônia contou com a presença de
representantes de entidades parceiras como ADUSP, ADUNESP, SINTUNESP, CSP CONLUTAS
e o vereador Eduardo Suplicy. As falas foram no sentido de desejar sorte e um força para a
resistência e as lutas que se impõem pela difícil conjuntura do país e na expectativa de que seja
um período de crescimento das lutas da nossa categoria e do conjunto da classe trabalhadora!

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 aosintusp@sintusp.org.br, pedindo para
ser cadastrado e informando seu nome e unidade na qual trabalha.
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!

Sede Fernando Legaspe (Fernandão) Av. Prof. Almeida Prado, 1362, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo-SP CEP: 05508-070 - Tel: 3091 4380/4381 - 3814-5789- email: sintusp@sintusp.org.br – site: www.sintusp.org.br

