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BARRAR AS REFORMAS É POSSÍVEL!

GREVE GERAL

Foto: Ricardo Stuckert (Rede Brasil Atual)

Grande ato na Av. Paulista: Mais de 200 mil pessoas!
O dia 15/3 mostrou que, apesar de toda a
campanha da mídia defendendo a reforma da
previdenciária e a trabalhista, “a ficha está
caindo” para o trabalhador.
O próximo passo nesta luta, sem dúvida, será
bem maior, pois agora ficou nítido que temos
as condições de fazermos uma GREVE GERAL no
país, além de tomar Brasília nos dias de votação
das duas famigeradas reformas.
As ameaças de multas e interditos proibitórios a
vários sindicatos, tais como o dos metroviários,
condutores de ônibus e funcionários e

estudantes da USP não intimidaram ou fizeram
os trabalhadores e estudantes recuarem.
Foram grandes as manifestações de
trabalhadores em 20 capitais do país, incluindo
o Distrito Federal, contando com grande apoio
da população. Até a revista Exame, cujos
leitores são quase exclusivamente empresários
que defendem a reforma da previdência, em
manchete
afirma:
População
aplaude
metroviários em greve no Jabaquara.
(goo.gl/kwXsYH)

Na USP, a luta crescerá contra as reformas da previdência e trabalhista!

- Pela revogação do pacote de Zago, aprovado pelo Co
- FORA ZAGO!

PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS TERCEIRIZADOS
Zago e Visintin submetem os trabalhadores terceirizados da segurança a péssimas condições de
trabalho. Mulheres, inclusive grávidas, trabalhando 12 horas em pé e muitas debaixo de chuva.
Nas portarias, dos Portões 1, 2 e 3 os banheiros estão em péssimo estado, com vasos sanitários
detonados, sem chuveiros e sem papel higiênico. Geladeira e fogão foram doados por funcionários
da guarda universitária. Os armários estão quebrados. A esses trabalhadores não é concedido
sequer um café e papel higiênico é luxo. A universidade e a empresa terceirizada “Albatroz”,
ignoram os direitos destes trabalhadores (as), mas utilizam a máquina pública para reprimir o
sindicato.
A reitoria deveria economizar nas licitações e nos pregões e oferecer condições de trabalho dignas
a estes funcionários, pois negar direitos fundamentais aos trabalhadores é um grande desrespeito!
Isso é mais uma comprovação de que em matéria de desrespeito aos trabalhadores, Zago e
Visintin ganham medalha de ouro!
Exigimos respeito aos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados e aos seus direitos.

VIROU “MODA” NA USP: ENTRAR NO
PIDV E CONTINUAR TRABALHANDO.
Mas esta regra, não é para qualquer funcionário. Agora foi privilégio concedido pelo Prof. Waldyr
Jorge a uma das suas funcionárias, neste último PIDV. Aliás, esta funcionária ocupou cargo de
confiança na gestão da Profa. Suely Vilella, agora continuará a servir aos “donos da USP”.

Quantos já tiveram este privilégio??? Pois já ocorreram dois PIDV e a folha de pagamento
foi reduzida em apenas 6%! Para

poucos: muito! Para a maioria: NADA!

VITÓRIA DOS TRABALHADORES!
COMPANHEIRO CARLOS DANIEL DO SETORIAL LGBT DA CSP-CONLUTAS
FOI REINTEGRADO AO IBAMA
No final da semana passada, recebemos a notícia de que a justiça acatou o pedido de tutela
antecipada feito pelo departamento jurídico do Sindsef-SP (Sindicato dos Servidores Federais do
Estado de São Paulo) e determinou a reintegração do companheiro Carlos Daniel ao Ibama a partir
dessa segunda, dia 13.
Carlos Daniel foi demitido do Ibama em março do ano passado, numa ação de perseguição política
perpetrada pelo então governo Dilma ao companheiro em decorrência de sua atuação
política/sindical na categoria dos servidores federais.
O Sintusp desde o início manifestou sua total solidariedade ao companheiro e participou
ativamente da campanha pela sua reintegração. Essa vitória judicial ainda não é definitiva, o que
reforça a necessidade de seguirmos a campanha pelo arquivamento do processo e fim da
perseguição ao companheiro.
Manifestamos nossa imensa alegria pela reintegração de Carlos Daniel ao Ibama, pois
consideramos que se trata de uma vitória de todo movimento sindical e, portanto, de toda classe
trabalhadora.

Mexeu com um, mexeu com todos!
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS
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