Brasília,4 de agosto de 2016.

Relatório de viagem
Objetivo: Participar de audiência/negociação com a Direção do Campus São
Carlos SP e Base do SINASEFE SP. Foi uma solicitação feita pela servidora do
Campus São Carlos-SP, alegando sofrer assédio por parte da Direção local, “
já estava passando dos limites prejudicando sua saúde e desestruturação
familiar”.
Foi realizado a consulta na DN para que a pasta do Jurídico fizesse presente, junto
com a direção local. O diretor Xavier Filho se fez presente na audiência em São
Carlos SP, após aprovação dos Diretores da DN. No dia 04 de agosto foi realizada a
reunião com os seguintes participantes: o diretor Xavier Filho, a Diretora, os
coordenadores do Campus, as pessoas envolvidas e o advogado da Vítima.
O primeiro ponto foi questionado pelo Diretor da DN a Direção do Campus: o que
estava passando com a Servidora, se era uma perseguição ou algo administrativo?
A Diretora alegou que não sabia de nada, tudo foi feito na sua ausência e todos (as)
os Diretores e Coordenadores presentes do campus disseram não saber de nada ou
não tinha poder para resolver nada. Tudo foi gravado no celular da Diretora do
Campus, teve também uma relatora indicada pela direção do Campus para registrar
a reunião. Depois de algumas horas, não avançando, deu por encerrada a reunião.
Após a audiência, o diretor da DN participou de uma reunião com a Direção Sindical
local, para dar encaminhamento a ação. Foi por consenso protocolar um ofício na
Direção do Campus solicitando uma resposta de como irá resolver o problema que
envolve a Servidora. Foi realizada uma Assembleia onde houve relatos e várias
declarações de assédios praticados pela atual Direção. A advogado da Seção
colheu todas as denúncias e irá encaminhar as providências cabíveis para atender a
angústia dos Servidores (as) daquele campus.
Mais tarde tivemos a segunda conversa com a Direção do campus, essa alegou “que
é seu jeito e não está assediando ninguém”. O ofício foi entregue em mãos da
Diretora do Campus.
Na avaliação final pode constatar que a presença da Direção Nacional deu
credibilidade na reunião e pode garantir os direitos dos servidores nos assuntos
relacionados a base local.
Nada mais a relatar, assino.
José Xavier Da Silva Filho
Secretário de Assunto Jurídico e Relação do Trabalho.

