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Co DIA 11/4 PAUTARÁ PEC DO FIM DA USP
PARALISAÇÃO E ATO, ÀS 12H, NA REITORIA
Reitoria marcou reunião de última hora pra terminar o golpe no meio da semana de recesso!
Fazer reuniões em todas as unidades! Todos à paralisação e ato pela revogação da PEC do fim da USP!
Ao apagar das luzes para a semana de recesso (literalmente, depois das 20h do dia 6/4!) a reitoria da USP
marcou reunião do Conselho Universitário, que vai pautar os “Parâmetros de Sustentabilidade”, conhecidos
como a PEC do fim da USP, para o dia 11/4, ou seja,
no meio da semana santa em que não há aulas, e sem
nenhuma antecedência de convocação! Sem estudantes e professores na universidade, na semana em que
vence o prazo para a transferência da sede do Sintusp,
e ao mesmo tempo em que ameaça com a reintegração de posse a creches oeste! Com esse golpe, Zago
quer terminar de aprovar a destruição da USP, que foi
votada no dia 7/3 sob o sangue de trabalhadores e estudantes que foram brutalmente reprimidos pela PM!
Tudo para aplicar na USP a versão de Zago e Alckmin
dos mesmos ataques que Temer e o Congresso estão
descarregando sobre as costas dos trabalhadores do
país inteiro! Esses ataques estão ligados, e a nossa
resistência a todos eles também deve estar!
Na pauta do Conselho Universitário (Co) estão as votações dos destaques feitos na reunião do dia 7, entre
elas as de supressão dos artigos que determinam o
congelamento salarial, a proibição das contratações,
a eliminação do “excesso” da folha de pagamento em
até um ano, a proporção de 40% de docentes sobre
o total de servidores ativos (que significa o corte de

pelo menos 5 mil trabalhadores!), e a exigência de 2/3
dos membros do Co para alterar ou revogar essa resolução. Com exceção desta última cláusula, todas as
outras tiveram parecer das Comissões de Orçamento
e Patrimônio e Legislação e Recursos defendendo a
manutenção da proposta original da reitoria. Um ponto
que nem está na pauta de votação é o limite de reajuste salarial a 90% do crescimento do repasse do Estado
para a USP (que no último ano foi zero).
Nossa Assembleia Geral dos Trabalhadores já aprovou, no dia 22/3, PARALISAÇÃO E ATO no dia em que
fosse marcada a reunião do Co para pautar a PEC do
fim da USP! Porque é fundamental enfrentar toda a armação da reitoria para dificultar a mobilização, e colocar toda nossa força para defender a REVOGAÇÃO
TOTAL dessa PEC do fim da USP!
O ato está sendo chamado também pelo DCE, pela
Adusp (que também aprovou paralisação) e pelo
Fórum das Seis!
CHAMAMOS TODOS OS TRABALHADORES A
ADERIR À PARALISAÇÃO, COM ATO EM FRENTE
À REITORIA A PARTIR DAS 12H, FAZENDO REUNIÕES DE UNIDADE JÁ NA SEGUNDA-FEIRA EM
TODAS AS UNIDADES EM QUE SEJA POSSÍVEL,
PARA FORTALECER A PARALISAÇÃO E O ATO!

3ª FEIRA: PARALISAÇÃO E ATO
TODOS CONTRA A PEC DO FIM DA USP

INTIMAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
CONTRA A CRECHE OESTE

A reitoria está preparando a reintegração de posse, com a Polícia Militar, da ocupação da Creche Oeste – contra
o seu fechamento, que passou por cima até mesmo de uma decisão do CO! Não podemos aceitar esse absurdo!
Publicamos aqui texto da ocupação:
“Na tarde de 6 de abril de 2017, fomos surpreendidos pela presença de uma Oficial de Justiça acompanhada
da Guarda Universitária e de um advogado da Procuradoria Geral da USP. Em seguida foi acionada e esteve
também presente a Polícia Militar. Tinham como objetivo citar os ocupantes e informar sobre a Reintegração de
Posse pedida pela USP. A Oficial, após ameaça de voz de prisão a fim de identificar participantes da Ocupação,
considerou ter entregue o mandado e, a partir de então, estabeleceu-se o prazo de 72h para reintegração do
prédio e uso de força policial.
Nossa ocupação dura mais de 80 dias, nos quais sempre insistimos na abertura de negociação com a SAS e
com a Reitoria. No entanto, a resposta que tivemos foi a omissão e a criminalização do movimento. Nossa luta
em defesa da educação infantil tem sido tratada como caso de polícia. Alertamos para o absurdo que seria uma
ação policial dentro de uma Creche em uma ocupação com participação de crianças.
Houve também, chamada às pressas e após ação da Oficial de Justiça, uma reunião do novo Superintendente
da Assistência Social, Fábio Müller Guerrini, com membros da comunidade das Creches. Na reunião, o novo
superintendente levantou a hipótese da desvinculação da Creche e Pré-Escola Oeste. Sabemos o que isso significa: terceirização, OS, precarização do trabalho e da educação infantil.
Reiteramos nossas reivindicações: cessação imediata do processo de Reintegração de Posse, reabertura da
Creche e Pré-Escola Oeste, preenchimento de todas as vagas ociosas, imediata inserção e matrícula de todas
as crianças de famílias moradoras do CRUSP na Creche e a não punição dos manifestantes.
Convocamos toda a comunidade universitária, entidades, sindicatos e apoiadores em geral a integrar a nossa
resistência:

DOMINGO, 9/4, A PARTIR DAS 12H, GRANDE ENCONTRO
NA OCUPAÇÃO CRECHE ABERTA
TERÇA-FEIRA, 11/4, ATO EM FRENTE AO CO”
VEJA A PAUTA COMPLETA DO CO E TODOS OS DOCUMENTOS
Através dos links abaixo (disponíveis também na página do Sintusp no Facebook) você pode acessar o
sumário e todos os documentos da pauta do C.O., que além da PEC do fim da USP inclui Novo Programa de
Incentivo à Redução de Jornada, regras para Contratação de Docente por Prazo Determinado, alterações de
regimentos do IGc, HRAC e do funcionamento de concursos docentes, e Alienação de imóvel
Sumário - http://migre.me/woqFZ
Ata CO 07/03 - http://migre.me/woqF8
Parâmetros de Sustentabilidade - http://migre.me/woqGK
Novo Programa de Incentivo à Redução de Jornada - http://migre.me/woqZC
Alteração do Regimento Geral - http://migre.me/wor0d
Alienação - http://migre.me/wor0H
Minuta (Contratação de Docente por Tempo Determinado) - http://migre.me/wor1f
Alteração de Regimento de Unidade IGc - http://migre.me/wor2g
Alteração de Regimento de Órgão Complementar HRAC - http://migre.me/wor1X

Reintegração de Brandão e retirada dos processos!
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