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2ªF [6/3], ÀS 12H30, NO SINTUSP
ASSEMBLEIA GERAL DE FUNCIONÁRIOS

VAMOS APROVAR A PARALISAÇÃO,
JÁ APROVADA EM VÁRIAS UNIDADES!

ZAGO DECLARA GUERRA!
DIA 7/3 REAGIREMOS JUNTOS:
FUNCIONÁRIOS, ESTUDANTES E PROFESSORES
O pacote bomba de Zago, intitulado, “parâmetros de sustentabilidade” deverá ser apresentado para aprovação
no Conselho Universitário (Co) no dia 7 de março, sem qualquer discussão prévia com nenhum dos seguimentos
da universidade.
A reação dos funcionários, estudantes e professores está sendo bem maior do que podíamos prever. As reuniões
de funcionários nas unidades, que estavam sendo realizadas para discutir o acordo coletivo, ponto eletrônico
etc, já estavam contando com uma grande participação, mas agora, após a “bomba de Zago”, estão sendo
massivas e têm aprovado a paralisação e o ato do dia 7/3, por unanimidade ou por ampla maioria. O objetivo é
garantir uma grande manifestação em frente ao Co contra a aprovação desse projeto absurdo.
A Adusp, seguindo a orientação aprovada no Fórum das Seis, indicou para as unidades a aprovação de paralisação no dia 7/3 e a participação neste ato. Haverá assembleia dos professores no dia 6/3 para deliberar sobre
esta questão. Além disso, várias Congregações de unidades têm reivindicado a retirada do documento “parâmetros de sustentabilidade econômico-financeira da Universidade de São Paulo” da pauta do Co, que ocorrerá dia
7 de março.
O DCE e os Centros Acadêmicos estão chamando o Sintusp e a Adusp para que no dia 6/3 percorram juntos
todos os eventos setoriais da calourada para explicar a situação da universidade, convocando o ato do dia 7/
março.

TUDO ISSO ESTÁ OCORRENDO PORQUE, DESTA VEZ,
ZAGO ESTÁ INDO LONGE DEMAIS!

ZAGO AGORA TENTA ENGANAR TODOS, DESMENTINDO O QUE ESTÁ ESCRITO EM SEU DOCUMENTO
Em documento denominado “Dez perguntas e respostas sobre os parâmetros de sustentabilidade” [disponível
no portal da USP, sala de imprensa através do link: https://www.usp.br/imprensa/?p=63253], Zago tenta
negar tudo o que o próprio documento “Parâmetros de sustentabilidade” afirma. Será que Zago pensa que os
funcionários, estudantes e professores são bobos?
Se Zago não pretende demitir em massa, para além do PIDV, se não pretende congelar salários, retirar benefícios
conquistados, por que então pretende aprovar com tanta pressa o texto que prevê tudo isso, sob a alegação de
que o valor da folha de pagamento ultrapassa os 100%?
O que Zago não diz é que cerca de 25% desta folha inclui o pagamento de aposentados estatutários docentes
e cerca de 800 funcionários, cuja soma deve ser paga pelo Estado por ser verba previdenciária. Além disso,
os 9,57% do ICMS destinados às universidades públicas, (sendo 5% para a USP), conforme a lei, devem ser
calculados sobre o percentual bruto do ICMS, mas o Estado burla a lei, descontando do valor bruto, o valor para
habitação e para outros setores: ressaltamos que os reitores nunca cobraram esta ilegalidade do governo.
- DIA 7/3, PARALISAÇÃO E REUNIÃO NAS UNIDADES NA 1ª HORA
- A PARTIR DAS 10H, CONCENTRAÇÃO EM FRENTE À REITORIA/Co
- 12H, INÍCIO DO ATO CONTRA A APROVAÇÃO DO FAMIGERADO PACOTE DE ZAGO, CUJA REUNIÃO
ESTÁ PREVISTA PARA 14H.

CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES PARA CONSELHO DIRETOR DE BASE
O Sintusp – Sindicato dos Trabalhadores da USP, nas suas atribuições estatutárias conforme determinação
dos artigos 37, 38, 39, 40 e 41 convoca Eleições para o CDB – Conselho Diretor de Base, que será
constituído por diretores de base de cada unidade e órgãos universitários, eleitos pelo voto direto e secreto
dos associados pertencentes ao mesmo órgão, da Diretoria Colegiada Plena eleita para o Sindicato e pelos
aposentados, eleitos pelo voto direto e secreto de seus pares, com urna no Sindicato, para o dia 21 de março
de 2017 nas unidades de ensino, das 8 às 19 horas, e nos dias 21 e 22 de março de 2017, das 7 às 19 horas,
no Hospital Universitário e HRAC/Bauru.
As Inscrições estarão abertas na Sede do Sindicato até o dia 15 de março de 2017, às 12 horas.
Os Diretores de Base serão eleitos pelos associados lotados nas unidades e nos órgãos da Universidade
de São Paulo, segundo os critérios: De 01 a 20 associados = 2 cedebistas;De 21 a 50 associados = 3
cedebistas; De 51 a 100 associados = 4 cedebistas; De 101 a 150 associados = 6 cedebistas; De 151 a
200 associados = 8 cedebistas; De 201 a 250 associados = 9 cedebistas; De 251 a 300 associados = 10
cedebistas; De 301 a 351 associados = 11 cedebistas; Mais um representante a cada 50 novos associados
ou fração de 50.
O Cedebista deverá ser eleito com um mínimo de 10% dos votos da respectiva unidade. Este critério não
se aplica aos aposentados.
São Paulo, 7 de Fevereiro de 2017.
Diretoria Colegiada Plena

Reintegração de Brandão e retirada dos processos!
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