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Motoristas do Pool retomam a
paralisação até a queda do Chefe!
Conforme noticiamos no boletim 37, são
diversos os relatos de situações de desrespeito e de
tratamentos diferenciados que foram minando as
relações de trabalho no setor. Diante desse quadro,
no dia 25/5, os motoristas realizaram uma primeira
paralisação, exigindo em primeiro lugar a destituição
da chefia e melhorias nas condições dos veículos e
nas condições de trabalho. Na ocasião, o chefe de
gabinete da reitoria e o chefe do departamento de
administração foram até o Pool e conversaram com
os trabalhadores e com os representantes sindicais,
e puderam perceber que é totalmente insustentável

a manutenção da chefia. Naquele momento, eles se
comprometeram a levar a questão para discussão na
reitoria. Deram uma primeira resposta com
propostas genéricas de melhorias das condições de
trabalho, mas não tocaram no essencial, que é a
saída do chefe.
Diante disso, os trabalhadores, indignados,
decidiram nesta segunda, 20/6, retomarem a
paralisação até que o chefe seja destituído. Basta de
enrolação, não suportaremos mais chefias
assediadores! Que a reitoria atenda imediatamente
a reivindicação e retire essa chefia do setor!

Nesta quinta-feira, 23/6, a partir das 11h30, realizaremos um ato em frente a reitoria para exigir que o
reitor Carlotti leve ao Cruesp a exigência de abertura de negociação da pauta da nossa campanha salarial de
2022, bem como para que agende com o sindicato uma reunião de negociação da nossa pauta específica.
A pauta específica desse ano apresenta nossas reivindicações de reajuste dos Vale Alimentação para
R$ 1.500,00 e Refeição para R$65,00 por dia, além da reivindicação de um valor fixo de R$1.200,00 para
todos, como forma de reduzir as diferenças salariais. A pauta também toca em pontos como carreira, saúde
do trabalhador, contratações, entre outros. O conjunto da pauta específica pode ser visto aqui
https://bit.ly/39AS0U9.

Absurdo: Até agora reitoria não se posiciona
sobre ponto no dia da Greve dos ônibus na capital
Na última terça, 14/6, ocorreu uma greve dos
trabalhadores das empresas de ônibus da capital.
Nós do Sintusp apoiamos o direito legítimo de greve
da categoria, que com o seu movimento arrancou
conquistas importantes. No entanto, sabemos que

essa greve gerou dificuldades para muitos
funcionários da USP chegarem ao trabalho neste dia.
Alguns tiveram atrasos ou necessidade de sair mais
cedo, e outros sequer conseguiram chegar. Diante
disso, na semana passada, a diretoria do Sindicato
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encaminhou ofício para a reitoria e o DRH solicitando
o abono do dia ou das horas para quem não
conseguiu ir ao trabalho ou teve atrasos em
decorrência da greve, liberando no ifPonto a
justificativa de impossibilidade de acesso por
motivos de força maior, tal qual ocorreu em outras
situações semelhantes. Além do ofício, passamos o
dia todo nesta segunda-feira, ligando ao DRH para
obter uma resposta. Até o fechamento deste boletim,
por volta das 17h do dia 20/6, a reitoria não divulgou

nenhum comunicado. O mais grave é que a folha de
ponto fecha justamente no dia 20.

Diante desse descaso, orientamos que
ninguém que foi prejudicado neste dia assine a
folha de ponto, até que tenha um comunicado
oficial da reitoria. Não é possível que a reitoria
cometerá
esse
desrespeito
com
os
trabalhadores!

Greve de ônibus em Ribeirão Preto, o que fazer?
Na sexta-feira, 17/6, motoristas de ônibus de
Ribeirão Preto decidiram em Assembleia começar
uma greve às zero horas desta terça-feira, 21/6.
Em fevereiro deste ano, aconteceu uma outra
greve de motoristas na cidade e pelo menos uma
unidade de ensino da USP local autorizou o abono
das horas através da justificativa "impossibilidade de
acesso por caso fortuito/força maior". E a
informação passada aos funcionários foi de que essa
autorização veio da reitoria.

O importante é orientar a todo trabalhador
que não conseguir chegar ao trabalho por causa da
greve de motoristas em Ribeirão, ou em qualquer
outro campus da USP, a informar essa condição à sua
chefia. E continuaremos lutando para que a
justificativa "impossibilidade de acesso por caso
fortuito/força maior" retorne ao ifPonto e seja
amplamente aceita nessas situações.

Participe do Seminário de Saúde do
Sintusp nos dias 29 e 30 de junho
O SINTUSP anuncia e convida toda a categoria para mais um Seminário de Saúde dos Trabalhadores da
USP, a se realizar nos dias 29 e 30 de junho de 2022, das 8h às 17h, no auditório do CEPEUSP, em formato
híbrido, a exemplo das nossas últimas Assembleias Gerais.
Nossas condições de vida e de trabalho seguem piorando, com tantos ataques aos nossos direitos
desde a esfera federal, passando pelo governo estadual e pelas diferentes gestões da reitoria.
A saúde não é apenas a ausência de doenças, mas também a condição que se tem de atender às
necessidades materiais e emocionais de cada pessoa, e o trabalho na USP contribui cada vez mais
negativamente para a nossa saúde. Desvalorização, demissões, falta de contratações, terceirização, controle
rígido do banco de horas e as absurdas horas de pontes e recessos, sobrecarga de trabalho, assédio moral e
sexual pressionam a categoria e causam grandes transtornos. Quando se busca os serviços de saúde, o que
se encontra são serviços também precarizados, desumanizados, com burocracias confusas que mais
atrapalham do que ajudam.
É preciso ter em mente que tudo que nossa categoria tem como formas de amenizar os impactos do
trabalho foram conquistas de duras batalhas do passado, e a defesa das conquistas de hoje, bem como a luta
por mais, devem ser as bandeiras que nos guiarão de hoje em diante.
Como parte deste processo, este Seminário de Saúde tem o papel de ser um aglutinador de forças e
ideias, de onde possamos nos organizar para partir em luta por todo o conjunto de demandas da Campanha
Salarial, da Pauta Específica, centralmente das pautas salariais, das contratações em número suficiente para
reverter o desmonte e da prestação de serviços de saúde decentes e de qualidade pela USP.
– Para se inscrever, acesse: https://forms.gle/XQNChxMBmkP3Uj9v8
– Serão enviados pedidos de liberação do trabalho para a realização deste Seminário.
– Para maiores informações procure o CDBista ou Diretor do Sintusp na sua unidade ou a sede e
subsedes do Sindicato.
- Em breve divulgaremos a programação
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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