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DIA 24 DE MAIO: VAMOS TODOS
AO ATO EM BRASÍLIA!!!
CONSTRUIR UMA GREVE GERAL PELA BASE ATÉ DERROTAR AS REFORMAS E DERRUBAR TEMER!!
Dia 28 de abril foi um dia em que a classe trabalhadora brasileira entrou em cena com uma força que não se
via há décadas!! Foi um dia histórico em que trabalhadores de diversas categorias no país inteiro paralisaram
suas atividades contra a Reforma da Previdência, a Reforma Trabalhista e a lei que permite generalizar a terceirização. Mesmo com todo o cinismo da imprensa e do governo Temer, não conseguiram esconder a força
com que os trabalhadores entraram na cena política do país. Na Zona Oeste, os trabalhadores da USP, os estudantes, professores e moradores da região fizeram uma importante ação, que marcou nossa presença neste
dia de Greve Geral nacional.
O governo Temer está tentando acelerar a implementação dessas medidas e por isso a mobilização que se
expressou do dia 15 de março e 28 de abril não pode parar, é preciso seguir lutando até derrotar as Reformas e
derrubar Temer. Para o dia 24 de maio, as Centrais Sindicais estão convocando um grande ATO EM BRASÍLIA
e nós queremos participar de mais esta medida de luta com força total e protestar com toda nossa força contra
as reformas de Temer e denunciando todos os escandalos de corrupação.

INDICATIVO DE PARALISAÇÃO PARA O DIA 24 DE MAIO
Vamos construir a maior caravana que pudermos para levar muita gente em Brasilia no dia 24 de maio para
exigir das centrais sindicais a construção de uma verdadeira greve geral em todo país por tempo indeterminado,
ou seja até conseguir derrotar as reformas e derrubar o governo Temer. Para isso é fundamental construir boas
reuniões de unidade que avaliem o indicativo de paralisação no dia 24 e construamos a mais ampla mobilização
pela base da categoria. Estamos construindo um Comitê de preparação da greve geral na Zona Oeste (ZO)
onde estão participando estudantes, professores e moradores da região. A próxima reunião do comitê da ZO vai
ocorrer na quarta feira, dia 18/5, às 18h no Sintusp.

DIA 18/5, às 18h : REUNIÃO DO COMITÊ DA ZONA OESTE PARA CONSTRUIR A
GREVE GERAL (NO SINTUSP)

HOJE ÀS 14h: AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ALESP
HOJE [15/5], às 14h, ocorrerá uma Audiência Pública para debater o financiamento das Universidades estaduais
paulistas. Neste momento em que preparamos nossa campanha salarial, os reitores justificam o desmonte da
universidade e o arrocho salarial, terceirização e privatização por conta da crise orçamentária das universidades.
Os reitores no entanto, escondem
que a crise das universidades não foi
criada pelos trabalhadores mas pela
politica deliberada do governo que
FINANCIAMENTO DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS
não repassa o orçamento necessário
para a manutenção da qualidade e
A Adusp disponibilizou ônibus, que conduzirá funcionários, professores e estudantes para Alesp
do carater publico das universidades.
dia 15 de maio (segunda-feira), com saída às 12h30, da frente do Sintusp
Não vamos pagar por essa crise!!
Exigimos o aumento do repasse
de verbas, a abertura de todas as
contas e contratos e o fim do desmonte da universidade!!

AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ALESP

VAMOS TODOS!

ATENÇÃO: REUNIÕES

SOBRE BANCO DE HORAS E
PESSOAS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
NESTA TERÇA-FEIRA (16/05) E
SEXTA-FEIRA (19/05), ÀS 12:30H NO SINTUSP
A reitoria vem divulgando a informação de que quem recebe insalubridade não poderá praticar o banco de horas
definido pelo Acordo Coletivo. Por isso, estamos convocando duas reuniões esta semana sobre este tema,
convidando trabalhadores e trabalhadoras que recebem adicionais para aprofundar esta discussão, esclarecer
questões legais e técnicas e pensar em propostas para este impasse.
O ASSUNTO TAMBÉM SERÁ PAUTADO NA ASSEMBLEIA GERAL DA QUARTA-FEIRA (17/05)
Pedimos a todos os que lerem o boletim, os CDBistas e demais trabalhadores que ajudem na divulgação
destas importantes atividades!

PARTICPE DAS ATIVIDADES
CONVOCADAS PELO SEU SINDICATO

16/MAIO 10 H - REUNIÃO DA SECRETARIA DE NEGRAS, NEGROS E COMBATE AO RACISMO

NO
SINTUSP

12H30 - REUNIÃO SOBRE BANCO DE HORAS/ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

19/MAIO
12H30 - REUNIÃO SOBRE BANCO DE HO-

NO
SINTUSP

RAS/ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

ASSEMBLEIA GERAL DA CATEGORIA
DIA 17/05/2017, ÀS 12H30, NA HISTÓRIA

PAUTA: REFORMAS DO GOVERNO TEMER; CAMPANHA SALARIAL 2017
PAUTA ESPECÍFICA DE REIVINDICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA USP
A participação de todos é fundamental, pois além da discussão sobre a luta contra
as reformas do Temer, temos a questão da pauta de reivindicações específicas dos
funcionários da USP.
Nesta pauta colocamos as reivindicações como auxílio alimentação, auxílio refeição,
etc. Participem!

Reintegração de Brandão e retirada dos processos!
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