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10 DE NOVEMBRO

DIA NACIONAL DE LUTA
CONSTRUIR A GREVE GERAL PELA REVOGAÇÃO DA REFORMA TRABALHISTA E DA
LEI DA TERCEIRIZAÇÃO E PARA BARRAR A REFORMA DA PREVIDÊNCIA!

N

o próximo dia 11 de novembro entra em vigor a
reforma trabalhista. Por isso, nesse dia a classe
trabalhadora brasileira vai acordar sem a maioria dos
direitos trabalhistas que tinha ao se deitar no dia anterior.
Essa reforma feita por um governo ladrão e aprovada
por um Congresso de ladrões foi pensada na medida
necessária para reduzir a zero os direitos da classe trabalhadora. Então, se permitirmos que ela entre em vigor vai ser a festa dos patrões, que irão deitar em rolar.
E nós, trabalhadores, não teremos para onde recorrer!
Só vamos poder contar com a força da nossa própria
organização e das nossas lutas para garantir os direitos, que hoje estão assegurados por lei e não estarão
mais garantidos quando a reforma entrar em vigor.

vembro, ou seja, véspera do dia em que a reforma entrará em vigor.
Nossa assembleia deliberou pela realização de uma
paralisação nesse dia, e o 3º Congresso da nossa
central CSP- Conlutas aprovou um chamado aos seus
sindicatos e à classe trabalhadora em geral para paralisarmos o país e exigirmos a revogação da reforma trabalhista e a manutenção de todos os nossos direitos.
Portanto, é imprescindível a realização de reuniões
em todas as unidades da USP, para discutir e votar a
paralisação da categoria no dia 10 de novembro. Não
podemos deixar que o governo corrupto do Temer e o
Congresso de ladrões retirem nossos direitos sem que
façamos nada pra impedir.

VAMOS PARAR O BRASIL NO
DIA 10 DE NOVEMBRO!

Se houver paralisações fortes no dia 10, podemos exigir que as centrais convoquem a greve geral pela revogação da reforma.

Um encontro nacional de categorias convocado pelas
Centrais Sindicais, aprovou a realização de uma Dia
Nacional de Luta contra a reforma, no dia 10 de no-

Cabe aos companheiros e companheiras do CDB, junto com a diretoria do Sindicato, marcar e convocar as
reuniões nas unidades o mais rápido possível!

REUNIÕES DE UNIDADE

Todas as unidades devem marcar reuniões e comunicar o
Sintusp, para discutir o indicativo de paralisação dia 10/11.
DIA 7 DE NOVEMBRO ÀS 12H30, NO SINTUSP
Assembleia Geral para aprovar o indicativo de paralisação
do dia 10 de novembro

REUNIÃO DO COMITÊ DA ZONA OESTE, DIA 31
DE OUTUBRO, ÀS 18H, NA SEDE DO SINTUSP

CAMPANHA EM DEFESA DO HU

O desastroso efeito Zago continua se abatendo sobre o HU. O desmonte e o sucateamento do hospital aprofunda-se a cada dia e já tem quem diga que da forma que está, o HU não aguenta até fim da gestão Zago, 25
de janeiro.
Quem mais sofre as conseqüências da situação em que o hospital se encontra são precisamente seus funcionários, que já não têm a menor condição de trabalho, e seus usuários que a cada dia encontram novas e maiores
dificuldades para serem atendidos.
Em face disso, Comitê de Moradores Butantã na Luta, junto com o SINTUSP, a ADUSP e o DCE estão fazendo
uma campanha de abaixo assinado, em defesa do hospital e dos direitos de seus pacientes e estão preparando
um grande ato unificado entre os dias 20 e 24 de novembro.
Os estudantes da área da saúde, que também perdem com as redução das condições e da qualidade do ensino,
já entraram com tudo na luta em defesa do HU. Então, é momento dos funcionários e dos professores, principalmente os que trabalham no hospital também entrarem de verdade nessa luta. Por isso, chamamos todos
os companheiros e companheiras a assinarem o abaixo assinado e passarem para outras pessoas assinarem,
bem como a ajudarem a convocar e organizar esse ato unificado. Os companheiros e as companheiras do CDB
podem imprimir o abaixo assinado na página do Sindicato ou pegar cópia impressa na sede.
TODOS E TODAS À LUTA:
Contra a desvinculação do HU;

REUNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS
DO HU:

Imediato aumento da verba do governo do Estado e SUS no finanVamos discutir o indicativo de paralisação
ciamento do HU da USP;
contra a reforma trabalhista e campanha
Contratação imediata e pela USP de profissionais da área para em defesa do HU, dia 8 de novembro às
suprir a caótica falta de funcionários e assim, restabelecer o pleno 7h (saída do turno da noite), às 9h, no
funcionamento do hospital;constituição de um Conselho Gestor de Centro de Vivência (turno da manhã), às
Saúde com participação plena dos moradores da região, usuários, 15h, no Centro de Vivência (turno da tarestudantes, servidores do HU e da USP, para acompanhar e fis- de) e às 7h do dia 9/10 (saída do turno
calizar, de forma transparente, os recursos do SUS destinados ao da noite)
hospital.

CONTRA O PL 920/2017
HOJE [26/10], ÀS 15H, TODOS À
ALESP: AUDIÊNCIA PÚBLICA
VAMOS DISCUTIR O PL 920/2017, QUE TRATA DO
CONGELAMENTO DOS SALÁRIOS E PERDAS DOS
NOSSOS BENEFÍCIOS: ADICIONAL POR TEMPO
DE SERVIÇO, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, VALE REFEIÇÃO, ETC.
TEMOS QUE LUTAR CONTRA A APROVAÇÃO DESTE
PROJETO DE LEI, VERDADEIRA BOMBA CONTRA O
SERVIÇO PÚBLICO.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA, HELCIO TOKESHI,
ESTARÁ PRESENTE NA AUDIÊNCIA

NÓS DA USP, TAMBÉM PODEMOS NOS MOBILIZAR
JUNTO COM TODO FUNCIONALISMO, PARTICIPANDO DO ATO PÚBLICO QUE IRÁ SE REALIZAR
NA AVENIDA PAULISTA NESTE DIA 27, ÀS 16H, EM
FRENTE AO ESCRITÓRIO DA PRESIDÊNCIA.
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