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ASSEMBLEIA DE ASSOCIADOS DO SINTUSP
Amanhã, 30/8, 4ªf, às 12h30, na sede do Sintusp

Pauta: Prestação de contas do Sintusp

CRISE, CRISE E CRISE... QUEM A CRIOU MESMO?!
A crise na Universidade de São Paulo ganhou proporções tamanhas que até a Rede Globo resolveu fazer
uma reportagem a respeito.
A má gerencia da reitoria com dois PIDVs, com a falta de contratação de pessoal, a negligência em buscar mais
recursos, o sucateamento de unidades e posterior fechamento, passam a ser pauta de matérias.
Magno de Carvalho falou pelo Sintusp e pontuou rapidamente a questão dos expurgos do ICMS efetuados pelo
governo antes de destinar o percentual às universidades e a questão da USP não exigir que a SPPrev repasse
os valores referentes aos pagamentos dos aposentados, como manda a lei, deixando esta luta apenas para as
entidades sindicais .
Mario Balanco, funcionário do ICB, que saiu nesta última edição do PIDV, fala sobre o caos instaurado nos laboratórios após a saída de técnicos especializados através dos PIDVs, ocasionando a necessidade dos alunos de
pós-graduação terem que fazer o serviço dos técnicos, comprometendo assim o ensino.
Acompanhe a matéria apresentada SPTV 1ª edição - Rede Globo, apresentada dia 21/8, às 12h, no link: https://
youtu.be/qWkn8CeuLhA

QUANDO A USP VAI CUMPRIR A DECISÃO JUDICIAL E REABRIR A CRECHE?
Depois de tentar de todas as formas fechar as creches da USP chegando inclusive a ameaçar as famílias que
lutavam em defesa da creche com a força policial, a reitoria da USP perdeu na Justiça.
No dia 28/6, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedente um recurso da universidade contra a liminar
que mandou reabrir a Creche Oeste. Com esta decisão a reitoria da USP teria um prazo de 40 dias para reabrir
a creche, mas até o momento a reitoria da USP e a Superintendência da SAS se fazem de mortos e não falam
nada sobre a reabertura da creche.
Lembramos que no início do ano a Associação de Pais e Funcionários da Creche Oeste conseguiu uma liminar
determinando a reabertura da creche, uma vez que seria o condizente com a decisão do Conselho Universitário
em que a reitoria deveria preencher as vagas ociosas da creche.
EXIGIMOS QUE A REITORIA CUMPRA DECISÃO JUDICIAL E REABRA A CRECHE!

FEIJOADA... A feijoada que tem sido servida às quartas no Sintusp, esta semana excepcionalmente
não haverá, uma vez que dia 30 de agosto, temos a Assembleia de Associados, às 12h30 no Sintusp.

Próxima quarta retornamos com a feijoada, que tem toda sua arrecadação destinada à participação do Sintusp
no 3º Congresso da CSP-Conlutas em outubro deste ano.

REFORMAS SÃO TEMAS DE DISCUSSÃO DENTRO DA UNIVERSIDADE
Dia 22 de agosto o Sintusp realizou Seminário sobre a Reforma Trabalhista. Participaram como palestrantes o
Prof. Jorge Luiz Souto Maior, professor da Faculdade de Direito/USP e juiz do trabalho e Antonio Carlos Cordeiro, diretor do Sindicato dos Bancários/SP.
Após vasta explanação sobre o que a Reforma acarretará na vida dos trabalhadores, chegou vez do plenário se
manifestar, as indagações eram muitas a começar por "os trabalhadores da USP serão atingidos, mesmo sendo
funcionários públicos?" e "Aqui também podem diminuir o horário de almoço?" ou ainda "podem terceirizar integralmente o serviço público também?" e a resposta para todas estas questões foi única SIM.
Durante o Seminário pudemos observar a repetição da frase "a reforma trabalhista colocou a classe trabalhadora de joelhos", frase do Souto Maior, que em seguida repetia a necessidade de reagir ante tamanho
ataque, a urgência em reagir.
Ainda na semana passada, no Anfiteatro da Poli, houve Palestra sobre a Reforma da Previdência com o Prof.
Marcus Orione, professor da Faculdade de Direito/USP e juiz federal.
Esta Palestra amplamente ilustrada com artigos da CLT e vasta explanação de como ficará se aprovada a Reforma, mostrou novamente a importância da reação da classe trabalhadora para impedir que seja aprovada.
Pensão reduzida a 50%, tempo de contribuição e idade mínima aumentando e impossibilitando a classe trabalhadora de alcançar aposentadoria, foram citados como exemplos mínimos do que a Reforma prevê.
Orione foi contundente ao dizer que há necessidade urgente de mobilização da classe trabalhadora, "ou vocês
se organizam, ou vocês entram no combate, ou será daqui para pior".
Ambas atividades foram gravadas e estão disponíveis no youtube e podem ser assistidas através dos links....
REFORMA TRABALHISTA: GOO.GL/CWX9Y8 (PARTE 1) GOO.GL/EQTWCP (PARTE 2) GOO.GL/QKNIXV (PARTE 3) GOO.GL/BNG1J1 (PARTE 4)
REFORMA DA PREVIDÊNCIA: HTTPS://YOUTU.BE/L0RH47DUKXQ (PARTE 1) HTTPS://YOUTU.BE/L0RH47DUKXQ (PARTE 2) HTTPS://YOUTU.
BE/3CNLBSYQARO (PARTE 3)

REUNIÃO DO CDB E ASSEMBLEIA GERAL DIA 05/09
RUMO AO CONGRESSO DA NOSSA CENTRAL SINDICAL!

Nossa central sindical, a CSP-CONLUTAS, irá realizar seu 3º Congresso nos dias 12 a 15 de Outubro.

Ela é uma central combativa, a única que realmente defendeu a realização de greves gerais contra Temer e as
reformas trabalhista e previdenciária. É uma central sindical e popular, construída por sindicatos, oposições e
movimentos sociais. Precisamos eleger nossos delegados e discutir as propostas que levaremos ao Congresso.
Para isso, adiantaremos a próxima reunião do CDB para o dia 05/09, como sempre a partir das 8h30. E no
mesmo dia, a partir das 12h30, realizaremos a assembleia para eleger nossos delegados. Ambas as reuniões
serão no Anfiteatro da FFLCH.
É fundamental a participação da categoria para termos quórum suficiente para levar todos os delegados que
temos direito.

AJUDE A CONSTRUIR A NOSSA CENTRAL, PARTICIPE DO CDB E DA ASSEMBLEIA!

DIA 05/09 (TERÇA-FEIRA) NO AUDITÓRIO DO PRÉDIO DA HISTÓRIA/GEOGRAFIA
8H30 - REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DE BASE

12H30 - ASSEMBLEIA GERAL DE TODA A CATEGORIA
PAUTA: ESCOLHA DE DELEGADOS DO 3º CONGRESSO DA CSP-CONLUTAS;
ACORDO COLETIVO E A QUESTÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE RECEBEM INSALUBRIDADE.

Reintegração de Brandão e retirada dos processos!
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