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Diretoria e CDB aprovam
Assembleia Geral 11/08

Desde o início da pandemia, estamos
diante de novos desafios para a organização
dos trabalhadores. Na USP, tivemos que lutar
para garantir a quarentena para a maior parte
da categoria. Nos setores essenciais como o
HU, fizemos inclusive atos presenciais para
garantir condições mínimas de trabalho. Para o
conjunto da categoria, cuja maioria está em
quarentena desde o final de março, a diretoria
do Sintusp fez um esforço para manter a
organização dos trabalhadores nas novas
condições colocadas, através dos mecanismos
virtuais disponíveis.
Realizamos
inúmeras
reuniões
de
diretoria, mantivemos reuniões regulares do
CDB, e realizamos dezenas de reuniões de
unidade virtuais, mantendo um amplo setor da
categoria informado e também preparando a
categoria para travar as lutas que serão
necessárias contra qualquer iniciativa de
retorno ao trabalho presencial antecipado, bem

como aos diversos ataques que o conjunto da
classe trabalhadora está sofrendo.
Neste momento, em que iniciaremos as
discussões sobre a renovação do acordo
coletivo, será necessário organizarmos uma
assembleia geral da categoria, para definirmos
se a categoria tem interesse em renovar o
acordo, e quais os pontos centrais que
levaremos para a negociação.
Sabemos que há contradições trazidas
pelos mecanismos virtuais, pois nem toda a
categoria tem as mesmas condições de acesso
ou de familiaridade com as ferramentas
utilizadas, além da necessidade de garantir a
lisura do processo. Por essa razão
constituímos uma comissão com diretores e
cedebistas para levantarmos as possibilidades
de ferramentas a serem utilizadas, e assim que
definirmos o método de realização da
assembleia e o horário, divulgaremos para toda
a categoria poder participar!

Nas próximas semanas também realizaremos nova rodada de reuniões virtuais nas
unidades. Procure um diretor do sindicato ou cedebista para marcar a reunião. Caso sua
unidade não tenha representante, envie um e-mail para o sintusp@sintusp.org.br. Participe
das reuniões de unidade e marque na agenda a data da assembleia geral virtual!

Reunião da Copert
marcada para 28/07
Na terça-feira, 28/7, haverá a segunda reunião virtual da Copert, que é a comissão permanente
para relações de trabalho, na qual são discutidas temas relativos ao acordo coletivo e outros
temas do cotidiano da vida funcional que necessitem ser debatidos com a reitoria. O sindicato
encaminhou para a pauta os seguintes pontos:
1) Horas negativas do atual acordo - rediscutir o tema, tendo em vista que a MP 927
caducou no congresso;
2) Esclarecimento sobre o segundo comunicado do GT PRAA;
3) Acordo Coletivo - Elaborar calendário de reuniões técnicas para debater pontos para a
renovação do acordo;
4) Agendar reunião específica sobre o Sesmt
Na última reunião, solicitamos que ela fosse gravada, o que foi negado pelo presidente da
comissão, o Professor Mantelatto. O CDB do Sintusp aprovou solicitar novamente a gravação ou
transmissão da reunião, e levaremos essa demanda no início da mesma. De todo modo, faremos
um boletim especial com o informe da reunião para ser divulgado no dia seguinte.

Reitoria reafirma que não está autorizado
o retorno das atividades presenciais!
Defendemos manter a quarentena para salvar vidas
Com a flexibilização da já frágil
quarentena que existia no estado de São Paulo,
muitos colegas demonstram preocupação com
a possibilidade da reitoria também precipitar o
retorno das atividades administrativas na forma
presencial, o que colocaria em risco a vida de
milhares de trabalhadores da universidade. Tal
preocupação não é descabida, considerando
que no início da pandemia a reitoria tomou a
decisão de suspender as aulas, preservando
docentes e estudantes, mas manteve os
funcionários administrativos até o limite,
suspendendo suas atividades presenciais
somente quando o governo do estado já havia
decretado quarentena geral.
No entanto, até o momento não há
nenhuma medida da reitoria nesse sentido!
Ainda no mês passado, houve a declaração de
que as aulas presenciais só seriam retomadas
em 2021. Na semana passada, saiu o
comunicado nº 2 do Grupo de Trabalho que
discute os parâmetros para a retomada das
atividades acadêmicas, no qual começa uma
discussão sobre o retorno das atividades de
laboratório. Com as confusões que foram

geradas por tal documento, a reitoria teve que
soltar
um
segundo
documento,
de
esclarecimento, no qual reafirma que “Não
está autorizado o retorno de estudantes e
profissionais aos laboratórios de pesquisa e
outras instalações da Universidade” - grifo
nosso (Nota complementar ao documento no 2
do GT PRAA-2020).
Fomos informados que alguns diretores
de unidade estão se apegando no ponto 3 do
referido documento, que deixa a critério dos
dirigentes
a
avaliação
de
situações
excepcionais, para orientar o retorno de
atividades regulares nas unidades. Ora, as
atividades
regulares
não
podem
ser
enquadradas
como
excepcionalidades!
Orientamos
a
todos
os
colegas
a
encaminharem para o sindicato, no e-mail
sintusp@sintusp.org.br,
denúncia
dos
dirigentes que tiverem iniciativas nesse sentido.
Infelizmente, como fruto da política
genocida de Bolsonaro, e agora também
seguida por governadores como Dória e
companhia, a situação da pandemia está longe

de ficar controlada. Na quarta, dia 22, houve
um recorde de novas contaminações, com
67.280 em um único dia, sendo registradas
1.264 novas mortes em 24h. Portanto, a
manutenção da quarentena é uma necessidade
para defender nossas vidas e de nossos
familiares! Não aceitaremos que dirigentes
que queiram ser mais monarquistas que o
rei coloquem a vida dos funcionários em

risco. E caso a própria reitoria tome
iniciativas que precipitem o retorno,
defenderemos que a categoria resista a isso!
E,
além
de
manter
a
quarentena
internamente, a universidade precisa se
posicionar contra a política assassina de
reabertura promovida por Bruno Covas,
Dória e Bolsonaro!

Nossas vidas importam!

Todo Apoio à Greve dos Entregadores de Apps dia 25/07!
No sábado, dia 25/07, os entregadores por aplicativos realizarão o segundo dia de greve
nacional. Após a importante mobilização realizada no dia 01/07, eles apostam em seguir e
expandir a mobilização para garantir algumas melhorias mínimas nas condições de
trabalho.
A diretoria do Sintusp e o CDB apóiam integralmente essa mobilização, e chamamos a
categoria a se somar nessa luta, seja participando, com todos os cuidados sanitários e
preservando os grupos de risco, no ato presencial que eles realizarão no sábado, dia 25, às
15h no vão do MASP, ou aderindo ao boicote aos aplicativos de entrega chamado para o
mesmo dia, ou ainda repercutindo a luta nas redes sociais.

Apoie essa luta: #BrequeDosApps

Filie-se ao Sintusp!
Estamos vivenciando uma grave crise política, econômica e sanitária. Os governos aproveitam a
pandemia para aprofundar uma agenda de ataques aos direitos dos trabalhadores, como se fosse
essa a única saída para o cenário atual. Cada vez mais precisaremos nos organizar para
defender nossos empregos, nossos salários e condições de vida. Neste momento de aumento do
número de contágios e mortes pela pandemia de Covid-19, por um lado, e a política irresponsável
dos governos de flexibilizar o isolamento social, por outro, teremos que lutar também pelo básico,
que é pela preservação da nossa vida! Para travarmos essa luta, é preciso organização coletiva.
Para isso existe o nosso sindicato! Mais do que nunca, é fundamental que fortaleçamos nosso
instrumento de organização e de luta. Filie-se ao Sintusp!
Encaminhamos o link para o formulário de filiação: https://bit.ly/3hW0wMC

Boletins do Sintusp
Quer receber nossos boletins, demais documentos e informes em seu e-mail?
Basta enviar um e-mail para sintusp@sintusp.org.br, colocando no "assunto" do mesmo
"cadastro de boletim", se for parte da comunidade USP é necessário informar sua unidade.
O CDB do Sintusp aprovou colocarmos no final dos boletins, em
demonstração de apoio à luta contra o racismo, a bandeira que o
movimento negro levanta em todo o mundo neste momento:

Vidas Negras Importam!

Basta!!!
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!

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

