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Assembleia Geral Virtual
26/08, às 14h, via plataforma Zoom
Esta será nossa segunda Assembleia
virtual. É muito importante a participação do
maior número possível de funcionários. Nesta
Assembleia estará na pauta a luta contra o
plano de retorno gradual das atividades
presenciais, em defesa da vida! Também
pautaremos o conjunto dos ataques que
estamos sofrendo, como o PL 529, do Dória,
que destrói vários órgãos e empresas
públicas do estado e confisca dinheiro das
universidades e da Fapesp. E ainda a LC

173, do congelamento de salários e de
gratificações como quinquênio e sexta parte.
Há uma indicação que veio da
Assembleia anterior para que discutamos nas
reuniões de unidade, e será votado na
própria Assembleia do dia 26/8 uma proposta
de realizar uma carreata na região da USP
com as nossas pautas! E devemos discutir
também outras propostas de luta, levando em
consideração
os
cuidados
sanitários
necessários.

Formulário de Inscrição
Para que possamos organizar melhor a Assembleia, tendo em vista os limites da
plataforma, decidimos pedir inscrição prévia. O link ficará aberto até o dia da própria
Assembleia.

O link de inscrição é: https://bit.ly/3j3UKZh

Informações sobre a plataforma
Utilizaremos a plataforma Zoom para realização da Assembleia. Para participação plena,
tendo acesso às enquetes de votação, é importante instalar o aplicativo, mesmo para quem
utilizará o computador ou notebook.

O download do aplicativo pode ser feito nos links abaixo:
- Zoom para computador:
Clicar

no

link

abaixo

e

escolher

a

opção

Cliente

Zoom

para

Reuniões:

https://bit.ly/3aKNiPJ
- Zoom para Android (smartphones) - https://bit.ly/3l54KmM
- Zoom para Iphone - https://apple.co/2Ymc2J8

Reunião da Copert – Pauta encaminhada
Conforme informamos no boletim de ontem, a reunião da Copert está marcada para terçafeira, dia 25/8. Encaminhamos hoje a pauta, que é a seguinte:
1 - Horas negativas/positivas do atual acordo coletivo
2 - Prorrogação do acordo coletivo
3 - Desconto de horas de alguns membros de chapas que concorreram na eleição para
diretoria do Sintusp
4 - Problemas com o DRH sobre justificativas no IF-Ponto na semana anterior da quarentena
5 - Solicitação de dados sobre a Covid-19 na comunidade uspiana (número de infectados e
eventuais mortes, por categoria, incluindo terceirizados)
6 - Sesmt - manutenção do serviço social no Sesmt

A reitoria da USP publicou uma portaria orientando o corte de 25% dos contratos dos
serviços terceirizados. Essa medida já está gerando várias demissões, e é possível que
represente uma demissão em massa de trabalhadores terceirizados da USP.
É absurdo que em plena pandemia a reitoria da USP coloque centenas de trabalhadores,
justamente os mais vulneráveis, na situação de desemprego. Além disso, desde o início da
pandemia uma boa parte dos trabalhadores terceirizados não tiveram direito à quarentena,
sendo submetidos aos riscos de contágio, o já levou a vários óbitos, cujo número exato, aliás, a
reitoria não divulga (se é que há tal levantamento). Diante dessa medida absurda da reitoria,
nós, do Sintusp, iniciamos uma campanha pela revogação dessa portaria e pela manutenção
dos empregos e salários de todos os trabalhadores terceirizados da USP.
Como parte dessa campanha, no link do abaixo-assinado, postamos também um Manifesto
redigido por alguns professores da Faculdade de Direito da USP, assinado por vários
professores da USP, parlamentares, figuras públicas e entidades/organizações.

Apoie nossa luta neste abaixo-assinado!
http://chng.it/gcCZRY6VKy

Vidas Negras Impor tam!

Basta!
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