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Pauta:
- Definição da Pauta Específica da Campanha Salarial
- Indicação de nomes para eleição de representantes no CO

Vamos aprovar nossa Pauta Específica
para negociar com o reitor Carlotti!
Conforme colocamos no último boletim, até
o momento os reitores não marcaram reunião de
negociação da nossa pauta Unificada do Fórum das
Seis da Campanha Salarial 2022. Enquanto isso, a
inflação segue em alta e corroendo nossos salários.
A pauta unificada toca nos temas mais
gerais das categorias docente e de funcionários das
três universidades. É nessa pauta que entra as
questões de reposição salarial e outros temas gerais.
Além disso, todos os anos também
formulamos uma pauta específica para negociação
direta com o reitor da USP. É aqui que entra temas
como o reajuste dos Vales Alimentação e Refeição,
reivindicações ligadas à carreira, condições de

trabalho, contratações, defesa do HU, HRAC, saúde
do trabalhador, assédio moral, dentre outros temas.
Na última gestão do então reitor Vahan, não
fomos recebidos em nenhum momento para
negociar a pauta específica, exceção feita ao ano de
2018, no qual tivemos que fazer uma greve para
sermos recebidos. Esperamos que Carlotti não siga
essa política autoritária e abra negociação do
conjunto da nossa pauta.
Para atualizarmos nossa pauta específica,
realizaremos uma assembleia geral da Categoria na
próxima terça, 24/5, que terá formado híbrido. Para
ver a pauta que apresentamos no ano passado,

clique aqui.

Sintusp e reitoria assinam termo aditivo ao
Acordo Coletivo que garante possibilidade de
ausência no trabalho para vacinação da Covid
Neste mês de maio, após levarmos uma
reivindicação emergencial feita pela categoria sobre
a possibilidade de ausência durante o expediente
para tomar a vacina da Covid, finalmente chegamos
a um acordo com a reitoria através da assinatura de
um termo aditivo ao Acordo Coletivo.

funcionários relataram que suas chefias colocaram
empecilhos para que isso pudesse ocorrer durante o
expediente. Assim que houve a mudança da gestão
reitoral, ainda na primeira reunião que o Sintusp fez
com o novo reitor, já havíamos levado essa questão,
e agora chegamos a esse termo.

Até então, apesar do discurso oficial da
Universidade ser o de incentivo à vacinação, vários

Para visualizar o termo aditivo na íntegra,
clique aqui .

Sintusp recebe denúncia de homofobia

na Faculdade de Medicina Veterinária!

Um funcionário, que não quis ser identificado, encaminhou um pedido para publicarmos no boletim
uma denúncia duma situação de homofobia na Faculdade de Medicina Veterinária. De acordo com a denúncia,
uma docente titular da unidade teria cometido atos considerados homofóbicos contra funcionários do local.
É absurdo que ainda tenhamos situações desse tipo nessa universidade. O Sintusp está de olho e se for
necessário tomaremos outras providências para inibir esse tipo de prática autoritária e discriminatória.

Filie-se ao Sintusp e Fortaleça sua Ferramenta de
Luta por Salários, Condições de Vida e Trabalho!
Iniciamos uma Campanha de Filiação, visando fortalecer
o nosso sindicato, para isso escrevemos o boletim 29_22
dedicado ao tema e lançamos também um boletim em áudio,
que pode ser ouvido no link: https://bit.ly/3y7Hu0i.

Muita gente acha que o sindicato é algo externo ou
apenas a diretoria. Isso não é verdade, o sindicato somos
todos nós, pois é nossa ferramenta de luta por direitos e
conquistas. Sem a força da categoria, a ferramenta sozinha
não faz nada. Por isso precisamos de cada vez mais associados

para que o sindicato possa dar o suporte
necessário para as batalhas que teremos
que travar, sobretudo neste contexto de
forte crise econômica, social e de inflação
galopante.

Filie-se e fortaleça o Sintusp. Você

pode começar o processo de filiação
pelo
site
no
link
abaixo:
https://www.sintusp.org.br/filie-se/
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