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P o r u n a n i m i d a d e !!!
Motoristas do Pool aprovam
indicativo de P A R A L I S A Ç Ã O
Depois de dois anos sofrendo insultos,
provocações, desrespeito e perseguições e
assedio moral por parte do chefe do setor, os
motoristas do Pool de transporte da USP,
aprovaram por unanimidade um indicativo de
paralisação, pra primeira semana da volta às
aulas.
Mais de uma vez, o sindicato levou a queixa dos
motoristas à COPERT, juntamente com um
pedido de providências para fim aos abusos do
chefe contra os funcionários. Mas foi inútil! A
reitoria sempre ignorou todos os apelos dos
trabalhadores, e mais recentemente, na pessoa
do Sr. Salvador, endossou as atitudes do chefe.
Diante disso não restou aos motoristas outra
saída que não seja a paralisação para exigir:

a) Cumprimento dos termos do acordo coletivo,
constantemente violados ou distorcidos pelos
chefes do transporte!
b) Pagamento das horas extras (horas excedentes
às 60 horas estipuladas pelo acordo coletivo,
como máximo permitido) na mesma folha
correspondente ao mês trabalhado. Hoje tem
motorista entrando na justiça pra receber horas
trabalhadas em 2017. E outros tiveram suas
folhas de freqüência adulteradas pelo chefe de a
forma esconder as hora trabalhadas ilegalmente,
que acabaram ficando de graça pra USP.
c) Ambiente
de
trabalho
pautado
no
profissionalismo e no respeito mutuo; fim da
pratica de insultos, ofensas, ameaças e outras
provocações e fim da pratica de assedio moral.
d) Afastamento do chefe assediador!

Esperamos resposta da reitoria
A situação chegou a esse ponto devido ao descaso da reitoria que ignorou e/ou fez vistas grossas e
ouvidos moucos frente a todas as denuncias, queixas e reivindicações encaminhadas pelo sindicato.
Agora cabe à reitoria resolver a situação negociando e atendendo às reivindicações dos motoristas.
O indicativo de paralisação é pra semana do início das aulas. Na terça feira, após a semana do
carnaval haverá uma ultima reunião dos motoristas pra avaliar a resposta da reitoria e pra confirmar
e organizar a paralisação, caso a resposta não seja satisfatória.

Agora, a palavra está com a reitoria!

REUNIÃO DA COPERT – COMISSÃO PERMANENTE DE RELAÇÕES TRABALHISTAS
A última reunião da COPERT com o SINTUSP foi no inicio de outubro de 2019, para assinatura do
Acordo Coletivo 2019/2020.
De lá para cá, já enviamos inúmeros problemas gerados por conflitos trabalhistas, para serem
pautados e discutidos, porém a Comissão até agora nada de marcar Reunião. Alguns destes problemas
são emergenciais, pois envolvem “vulneráveis”, mas como sempre os seres humanos (funcionários) são
tratados na USP, como assuntos “secundários”. A Administração tem priorizado as questões da
“burocracia acadêmica”, como os altos salários e deixado de lado os problemas, como por exemplo,
dos motoristas, das creches, do SESMET e outros.
Estamos publicamente reiterando a solicitação de Reunião com a COPERT

RESULTADO DA ELEIÇÃO DO
CONSELHO FISCAL DO SINTUSP
No dia 13 de Fevereiro de 2020, ocorreu ASSEMBLEIA DE ASSOCIADOS DO SINTUSP, para
eleger 7 (sete) Membros para o Conselho Fiscal da entidade. Foram eleitos, as(os)
companheiras(os):

1) Moises Gomes da Silva – Escola de Enfermagem
2) Marleide Viana de Figueiredo Gomes Lira – SAS
3) Aníbal Ribeiro Cavali – Faculdade de Direito
4) Manoel Espildora Munhoz – CEPEUSP
5) André Luis Inácio – Instituto Geociências
6) Joana Scarcela Cuva – HRAC/Bauru
7) Nair Maria Pereira – Aposentada da Fac. de Odontologia

Eleição para representante dos funcionários junto ao CO
Vote nos 2(dois) nomes indicados pela Assembleia
Em assembleia realizada no dia 13/02, foram escolhidos como candidatos com apoio da categoria,
que se comprometem a seguir as deliberações coletivas da categoria definidas em seus fóruns, os
nomes da companheira Bárbara Della Torre (Babi), do HU e Reinaldo Santos de Souza, da FE.

Na eleição que ocorrerá no dia 05 de março, vote nos dois!

Bárbara Della Torre (Babi),HU

Reinaldo Santos de Souza, da FE
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