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Vitória da Luta!
Trabalhadores da Prefeitura do Campus arrancam garantia de
exames periódicos e acompanhamento das condições de saúde!
Nos últimos dias, os trabalhadores da
Prefeitura do Campus da Capital protagonizaram
uma importante luta em defesa da Saúde e da Vida.
Após a perda recente de dois companheiros, vítimas
de infarto, sendo um deles durante o trabalho, os
funcionários transformaram o luto em Luta e
decidiram paralisar as atividades exigindo uma
resposta imediata da Superintendência de Saúde
acerca do acompanhamento de saúde, considerando
que há anos não eram realizados os exames
periódicos. Essa questão já havia sido levantada pelo
Sintusp junto à Copert: relatou-se a defasagem na
realização desses exames para toda a universidade,
bem como denúncias de que ao invés de exames,
estavam sendo realizadas apenas consultas clínicas
(em muitos casos, sem sequer a aferição de itens
básicos como a pressão arterial). Além disso, os
médicos do trabalho teriam relatado que estavam
proibidos de solicitar exames complementares.

comissão de trabalhadores, acompanhados de
alguns membros da diretoria do sindicato, para
discutir a questão.

Com a luta dos companheiros, foi realizada
uma primeira reunião na quarta-feira, 27/7, com a
prefeita do Campus, que basicamente expressou
concordância com as reivindicações e disse que já
estava em contato com a superintendência de
saúde, que havia encaminhado uma relação com os
nomes dos funcionários. Diante disso, na quintafeira, os trabalhadores foram à caça do
superintendente de saúde, professor Paulo Lotufo,
que após muita pressão, recebeu de imediato uma

Queremos parabenizar os funcionários da
prefeitura por essa grande luta, que fica de exemplo
para todos os trabalhadores da Universidade. Afinal,
essa proposta da SAU é um paliativo, mas o
problema continua, pois não é uma questão
somente da Prefeitura do Campus, mas de toda a
Universidade. Isso reforça que o caminho para
termos nossos direitos atendidos é a organização e a
Luta!

Ao final, o Professor Lotufo garantiu que ao
longo do mês de agosto realizará o
acompanhamento dos funcionários da prefeitura.
No dia 8 de agosto, ele realizará uma reunião com
todos para explicar os procedimentos. Nesse meio
tempo, a SAU vai fazer um levantamento da situação
de saúde dos funcionários através dos prontuários
médicos do SESMET, do HU e do projeto ELSA (para
os que estiveram inscritos no programa), e também
de formulários que serão preenchidos pelos
funcionários. Com base nisso, será estabelecida uma
escala de atendimentos com ordem de prioridade,
que serão realizados até o final do mês de agosto.
Após essa proposta, os trabalhadores, em reunião de
unidade, decidiram por suspender a paralisação até
que a proposta seja colocada em prática.

Reunião de Negociação da Pauta Específica
5ª feira, 4/8, às 15h
Finalmente, depois de quase um mês de
adiamento, a Copert e a reitoria reagendaram a
reunião de Negociação da nossa Pauta Específica de
2022. Conforme já noticiamos, a reunião ocorreria
inicialmente no dia 4 de julho, e contaria com a
participação do chefe da Codage, Prof. João
Maurício, para podermos discutir também os itens
econômicos da nossa pauta. No entanto, fomos

informados de que o referido professor estava com
Covid e impossibilitado de participar, mas que
ocorreria um reagendamento em breve. O conceito
de brevidade foi um tanto alargado, e reagendaram
a reunião para exatamente um mês depois, ou seja,
para 4/8, às 15h, de forma virtual.
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Nossa pauta específica tem, como uma
das reivindicações centrais, um reajuste de valor
fixo de R$1.200,00 para todos, o que ajuda a
valorizar especialmente os menores salários. Temos
também a reivindicação de reajuste dos benefícios,
sendo de R$1.500,00 para o Auxílio Alimentação e
R$65,00 para o Vale Refeição (e com a suspensão do
desconto de 20%).

A pauta também tem a reivindicação de
contratações para repor o quadro perdido de
funcionários desde 2014. Temos, ainda, os temas
ligados ao atendimento de saúde dos trabalhadores,
combate ao assédio moral, condições de trabalho,
dentre outros.
O conjunto da pauta pode ser visto no link:
https://bit.ly/39AS0U9

A partir de proposta dos trabalhadores da Prefeitura do Campus da Capital, que protagonizaram
uma importante luta em defesa da Saúde e da Vida, estamos chamando um Ato Público para o dia da
negociação da pauta específica, em frente à reitoria da USP, a partir das 12h.
O ato é para fortalecermos a luta pelo conjunto da nossa pauta específica, cuja negociação ocorrerá
neste mesmo dia, e também para fortalecermos a luta em defesa da Saúde e da Vida, especialmente em
torno das reivindicações de acompanhamento de saúde do trabalhador através do SESMT e do atendimento
pleno aos funcionários, a seus familiares e à comunidade externa no Hospital Universitário, garantindo as
condições necessárias para tanto.

COMPAREÇAM!!!

Vitória no ICB! Membro do CDB
do Sintusp tem suspensão revista!
Conforme já denunciamos em outros momentos, o companheiro Leonardo Rodrigues dos Santos, que
é funcionário do ICB e membro atualmente do CDB do Sintusp, sofreu um injusto processo administrativo,
no qual foi estabelecida uma penalidade de três dias de suspensão.
Após a mobilização dos trabalhadores da Unidade, que organizaram reuniões e cartas abertas, a partir
do Comitê de mobilização dos funcionários do ICB, com a intermediação do Sintusp, a direção do ICB voltou
atrás e retirou a suspensão, mantendo uma repreensão disciplinar. Consideramos uma importante vitória
da nossa luta!
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