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AMANHÃ
Assembleia Geral Virtual
3ªFeira, 11/08, às 14h, pela plataforma Zoom

Pauta:
1) Termo aditivo ao atual acordo coletivo sobre as horas
negativas/positivas
2) Pontos para negociação do novo Acordo Coletivo

Incrição para Assembleia

Para participar da Assembleia, é preciso fazer inscrição
prévia através do link: https://bit.ly/33t7CDp
Atenção: É fundamental preencher um
e-mail e /ou telefone de whatsapp

Reitoria envia proposta de Aditivo ao atual Acordo
Coletivo: 6 meses para compensação a partir do
retorno integral das atividades presenciais
A reitoria encaminhou na sexta (7/8) ao
Sindicato a proposta de redação de Aditivo ao
ATUAL Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)
sobre a situação do banco de horas, que ficou
congelado para a maior parte dos funcionários
em função da quarentena. O acordo finda no
dia 30/9/2020 e pelo texto atual quem não tiver
zerado o banco de horas terá desconto. A
proposta da reitoria de aditivo dilata esse prazo
em seis meses “contados do retorno ao
trabalho para o desempenho das atividades de
forma presencial” (veja a integra da proposta
no anexo deste e-mail ou no link:

https://bit.ly/2DMm5Qb

proposta de abono das horas negativas, e que
houvesse uma negociação à parte para os
casos de funcionários com horas positivas. Tal
proposta foi negada pela reitoria nessas duas
primeiras negociações.
Agora, na Assembleia, a aprovação
destes termos, a reafirmação da reivindicação
inicial do sindicato de abono das horas ou
ainda o envio de uma contraproposta com
outro prazo, será um dos temas a serem
definidos.
Além disso, também definiremos as
questões para um novo acordo coletivo, ou
mesmo eventual prorrogação do acordo atual.

É importante enfatizar que o sindicato
apresentou em duas reuniões de negociação a

Qual programa será usado?
Utilizaremos a plataforma Zoom para realização da Assembleia. Para
aqueles que participarão através de computador ou notebook, não é
necessário instalar o aplicativo, o acesso pode ser feita através do
navegador de internet.
Para os que irão participar através do celular, do smartphone ou
iphone, é necessário instalar o aplicativo, nos links:

 Zoom para Android (smartphones): https://bit.ly/3fvGNkD
 Zoom para Iphone: https://apple.co/2XuWlid

Reuniões de Unidade:

Encaminhar informes por escrito
Para que a Assembleia seja melhor organizada e ganharmos tempo,
solicitamos que as sejam enviados por escrito os informes apenas das
propostas/resoluções aprovadas nas reuniões virtuais de unidade que
estão ocorrendo como parte da preparação da Assembleia.
Pedimos que encaminhem para o e-mail sintusp@sintusp.org.br

Novos casos de COVID-19 no IB.
É preciso proteger a comunidade.
Soubemos, até o presente momento, de quatro casos confirmados de COVID-19 no Instituto
de Biociências. As informações que recebemos da Direção do Instituto, no entanto, se limitaram a
uma mensagem, enviada no dia 15 de maio, comunicando a comunidade do IB de que o Prédio
da Administração seria fechado por 14 dias.
Embora o próprio Instituto de Biociências anuncie ter condições de oferecer o teste para
Covid-19 em suas dependências, apenas poucos funcionários que tiveram contato com esses
funcionários doentes foram testados. A Direção alegou não ter reagente em quantidade suficiente
para testar todos os trabalhadores que estão exercendo atividades presenciais.
Sabendo que várias/os funcionárias/os de outros departamentos circulam pela
administração e que existe alta porcentagem de infectados assintomáticos transmissores do
vírus, entendemos ser ineficientes as medidas adotadas pela direção.
Sabemos, também, que pelo menos 1 desses 4 casos confirmados não é de funcionário da
administração, não tendo este caso sido divulgado para toda a comunidade, o que colocou em
risco a saúde de funcionários e frequentadores de todo o Instituto! Enquanto isso, a direção só se
preocupa em dizer que "o IB não pode parar" e discute internamente como realizar um retorno
contingenciado em setembro, a despeito da vontade da comunidade em manter o isolamento
social.
Queremos que a direção demonstre responsabilidade com a vida daqueles que estão
trabalhando presencialmente e que divulgue as informações relevantes para a comunidade com o
mesmo empenho com que divulga informações sobre as pesquisas relacionadas à COVID-19 das
quais o Instituto participa. Isso inclui, no mínimo, manter a comunidade informada claramente
sobre os casos, evitando exposições indevidas, além de aumentar a restrição à presença no
Instituto de quem tenha tido contato com pessoas sabidamente portadoras do vírus, pelo menos
enquanto essas pessoas não forem testadas.

Reivindicamos, assim:
- informação e transparência, divulgação célere dos novos casos confirmados da doença
dentro do IB;
- suspensão do trabalho presencial para efetivos e terceirizados, sem prejuízo de salários e
benefícios, até que fiquem prontos os testes;
- a testagem dos funcionários do Instituto para Covid-19, testagem essa que pode,
segundo comunicado anterior do diretor da unidade, ser realizada dentro do próprio IB.

Funcionários do IB reunidos no dia 05 de agosto de 2020

Vidas Negras importam!

Basta!

R E I N T E G R A Ç Ã O D O B R A N D Ã O E R E T I R A DA D O S P R O C E S S O S !
Sede Fernando Legaspe (Fernandão) Av. Prof. Almeida Prado, 1362, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo-SPCEP: 05508-070 - Tel:
3091 4380/4381 - 3814-5789- email: sintusp@sintusp.org.br – site: www.sintusp.org.br

