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1. ASSEMBLEIA DE ASSOCIADOS DO SINTUSP

HOJE 13/2 às 12h30 no Sintusp
PAUTA: Eleição do Conselho Fiscal do Sindicato

2. ASSEMBLEIA GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA USP
HOJE, após a Assembleia de Associados, no SINTUSP
PAUTA: Eleger 2 Representantes de Funcionários para o Conselho Universitário
Hoje, 13 de fevereiro, haverá duas Assembleias consecutivas. Primeiro a Assembleia de
Associados irá escolher os 7 membros do Conselho fiscal do SINTUSP para os próximos três
anos, conforme artigo 66° do Estatuto do SINTUSP. Nesta votação apenas os trabalhadores
sindicalizados podem votar e ser votados.
O Conselho Fiscal tem um papel muito importante, na gestão do sindicato, pois “é o órgão
fiscalizador das finanças do sindicato, cabendo a ele a tarefa de dar pareceres e fiscalizar o
cumprimento do estatuto da entidade no que diz respeito às finanças, patrimônio e
acompanhamento do orçamento da entidade”. Assim, todos Associados deverão participar!
A segunda Assembleia, logo na sequência, provará os nomes a serem apoiados pelo
SINTUSP na eleição de representantes da nossa categoria no Conselho universitário, que
renovará 2 das 3 cadeiras a que temos direito.
A eleição será no dia 5 de março e as inscrições até o dia 18 de fevereiro. Haverá votação
eletrônica e Convencional. Estas e outras regras foram editadas na Portaria GR n° 7592 de
24/01/2020.

Atenção: Os nomes a serem indicados para concorrerem às eleições,
representando o SINTUSP, serão aprovados nesta Assembleia!

Situação insustentável no POOL...

Motoristas discutem paralisação!
Os motoristas do POOL vêm sofrendo
todo tipo de abusos, perseguições,
assédio moral e de desrespeito aos
termos do acordo coletivo e aos próprios
funcionários, numa situação inadmissível,
que já se arrasta por muitos meses!
A maioria dos companheiros têm sido
obrigados há trabalhar muitas horas além
da jornada máxima permitida por lei.
Alguns chegam a acumular muito mais de
100 horas positivas, no entanto a USP não
lhes paga imediatamente como previsto
no acordo coletivo. As vezes os
companheiros demoram meses pra
receber, isso, quando recebem, pois o
chefete,
pau
mandado,
costuma

pressionar os companheiros pra refazer
suas folhas de freqüências e sempre
acaba cortando muitas horas trabalhadas,
que acabam ficando de graça pra USP.
Um roubo!
No entanto, quando ocorre de um
motorista precisar faltar, o assediador pau
mandado, registra falta injustificada, não
permitindo a compensação prevista no
acordo coletivo.
Não bastasse isso, os companheiros
ainda se vêem obrigados a ter de suportar
insultos, perseguições e provocações do
chefete que nunca perde a oportunidade
de prejudicar os companheiros que ele
elegeu como alvo.

A irresponsabilidade é da reitoria
Nada disso é novo! Todos esses problemas e vários outros já foram relatados na
COPERT, ou notificados à reitoria e ao DRH, através de ofícios exigindo providências.
No entanto a reitoria e a CODAGE ignoram ou respondem de forma cínica dizendo que
nada disso é verdade. Com essa atitude da reitoria, respalda e avaliza as ações do
chefete, que aproveita para aprofundar seus desmandos. Com isso a situação de
desrespeito e abusos contra os trabalhadores, piora a cada dia.

A justa e necessária reação dos motoristas
Como era de se esperar, uma maioria dentre os motoristas estão dispostos a dar uma
basta, e começaram a discutir junto com o sindicato a paralisação do POOL, caso a
reitoria não atenda as suas reivindicações.
São elas:
* Cumprimento dos termos do acordo coletivo!
* Pagamento das horas extras (horas excedentes ao número máximo estipulado pelo
acordo coletivo), na folha correspondente ao mês trabalhado!
* Fim do assédio moral, dos insultos, provocações e perseguições, por um ambiente de
trabalho saudável!
* Afastamento do chefete assediador.
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