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HOJE É DIA DE LUTA!

PARALISAÇÃO E ATO NO CRUESP
FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES E ESTUDANTES
DA USP, UNESP E UNICAMP

JUNTOS NUM ATO DE REPÚDIO AO ARROCHO SALARIAL QUE O CRUESP QUER IMPOR
O ZERO vai além das nossas monstruosas perdas salariais já expostas até através de gráficos em boletins anteriores, este ZERO significa a desvalorização do trabalho de cada um de nós, o desânimo que pode levar à saída
de vários profissionais de excelência e, por consequência, a queda na qualidade da Universidade.
A desvalorização profissional dentro da Universidade virou moda nesta última gestão. Quantas matérias e entrevistas do nosso REItor, dizendo que ganhamos muito e que somos causadores da crise orçamentária, já vimos?!
Tudo amplamente desmentido em nossos boletins.
A indignação dos funcionários é grande, mas hoje precisamos expô-la ao Cruesp. Vamos paralisar nossas atividades e ir para a Rua Itapeva, sede do Cruesp, onde ocorrerá a nova reunião com o Fórum das Seis.

HAVERÁ ÔNIBUS SAINDO DA FRENTE DO SINDICATO ÀS 8H30. APÓS O ATO
RETORNAREMOS PARA A USP. SUA PARTICIPAÇÃO É FUNDAMENTAL!
Cartazes, faixas e pirulitos serão bem-vindos ao Ato que para além de expressar nossa indignação contra o
arrocho salarial se propõe a defender a qualidade das Universidades Estaduais Paulistas.

HOJE: REUNIÃO DAS CENTRAIS SINDICAIS
Hoje [5/6], pela manhã, haverá nova reunião das Centrais Sindicais, nesta reunião poderá ser definida nossa
GREVE GERAL, que já tem apontada a semana de 26 a 30 de junho. Haverá discussão para definir se a
greve será de 24 ou 48 horas e qual a data, dentro da semana já aprovada.
A nossa Central Sindical, CSP-Conlutas, será representada, na reunião, pelos companheiros Mancha - do
Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Magno de Carvalho - Sintusp.

REUNIÃO DO COMITÊ DE MOBILIZAÇÃO DA ZONA OESTE
A Greve Geral já esta marcada pelas Centrais Sindicais e temos que construí-la.
Assim, chamamos todos os trabalhadores e estudantes da USP, das Comunidades ao redor da Universidade,
sindicatos e entidades associativas da região da Zona Oeste, para a Reunião no dia 12/06/2017, às 18 horas,
na Sede do SINTUSP. PARTICIPEM !!!!!
REUNIÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DO SINTUSP
DATA: 14/06/2017, ÀS 8h30, NO SINDICATO
A Reitoria continua à implementar o seu projeto de desmonte da universidade, através de políticas aprovadas
na CCRH – Comissão Central de Recursos Humanos. Esta ocorrendo uma reestruturação das funções na
área de comunicação, que atinge a ECA – Escola de Comunicações e Artes, bem como, a Superintendência
de Comunicação Social, que sofreu e esta sofrendo um grande desmonte.
Avança o compartilhamento de serviços nos Campi do Interior, no Quadrilátero da Saúde e no Campus da
Capital entre inúmeras unidades, bem como, já se discute o organograma mínimo das unidades.
Venham participar para obterem todas as informações da última reunião da CCRH, bem como, para traçarmos políticas de combate, á este desmonte da universidade.

REAJUSTE SALARIAL ZERO
CORTE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (PLANO DE SAÚDE) DOS FUNCIONÁRIOS DE SÃO CARLOS
Agora é acreditar, que além do arrocho salarial, os funcionários da USP começam a perder os seus benefícios
sociais conquistados aos longos de anos de muitas lutas.
A reitoria encaminhou Circular DPAS Nº 38, da CODAGE dourando a
pílula e justificando o encerramento do atendimento médico, através
do convenio com a UNIMED conquistado com luta na gestão do Prof.
Melfi, devido licitações e pregões.

ASSEMBLEIA GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DE SÃO CARLOS
DIA 06/06/2017, ÀS 9 HORAS,
NO ANFITEATRO DO CEPEPE.

Esta foi a história que contaram para os funcionários de Cananéia, São
Não devemos aceitar calados estes
Sebastião, Ubatuba e Santos, mas depois o convenio retornou e quem
ataques que estamos sofrendo.
quisesse participar deveria pagar metade dos seus custos, o que foi
impossível para muitos funcionários, inclusive aqueles com doenças Pauta da Assembleia: Campanha
Salarial, Acordo Coletivo de Trabalho
graves.
(Funcionários que ganham a insalubriO HU com o referenciamento do SUS, portas foram fechadas aos fundade) e benefícios sociais.
cionários da USP em São Paulo, sendo que muitos estão sem atendimento médico e seus familiares desligados do atendimento médico no
hospital e quando o necessitam tem que ficar mendigando, pois um direito à saúde que tínhamos passou a
ser um favor. Retrocesso total.
MAS NÃO DEVEMOS CHORAR E RECLAMAR. DEVEMOS IR PARA CIMA DA REITORIA, NOS ORGANIZANDO E LUTANDO PELOS NOSSOS BENEFÍCIOS SOCIAIS CONQUISTADOS.
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DO SVOC
O SINTUSP – Sindicato dos Trabalhadores da USP convoca os funcionários do SVOC – Serviço de Verificação de Óbitos
da Capital para uma Assembleia Geral de Funcionários a realizar-se no dia 05 (cinco) de Junho de 2017, às 11 horas, neste
serviço, conforme acordado em mesa de negociação entre sindicato e COPERT – Comissão Permanente de Relações de
Trabalho da Universidade de São Paulo, no dia 29 (vinte e nove) de Junho de 2017, para discutir Jornada de Trabalho 12
X 36 horas, para aditamento em Acordo Coletivo de Trabalho.
São Paulo, 1 de junho de 2017.
Diretoria Colegiada Plena do SINTUSP

Reintegração de Brandão e retirada dos processos!
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