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MANIFESTAÇÕES E GREVE PELO PAÍS
APESAR DA TRAIÇÃO DAS CENTRAIS...

P

or todo país assistimos trabalhadores se manifestando
contrários à Reforma da Previdência.

Vários atos, panfletagens, aulas públicas, manifestações em
frente às fábricas marcaram o dia 5 de dezembro. Aracaju
manteve greve geral, inclusive com adesão do setor de
transporte.
Para além de Aracaju, recebemos informações e fotos de
manifestações em Belém, Goiânia, Pará, Paraíba, Maranhão,
Fortaleza, Florianópolis, Roraima e São Paulo, que realizou
grande manifestação na Paulista no final da tarde, além de
vários atos e manifestações em portas de fábricas e no INSS,
no decorrer do dia.
Este dia, toda sociedade brasileira manifestou, das mais diversas formas, a sua resistência à proposta abominável da
Reforma da Previdência e deixou claro que se votar vamos
parar o Brasil.
Ao final do dia, recebemos uma carta dos metroviários de
São Paulo se dirigindo aos demais trabalhadores brasileiros,
a qual reproduzimos na íntegra aqui.

LUTA CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Às Centrais Sindicais
Aos Sindicatos de trabalhadores da capital e grande São Paulo

Prezados companheiros,
Diante da posição adotada pela maioria das Centrais Sindicais
suspendendo o chamado para a realização de uma Greve Nacional no
dia 5 de dezembro, consideramos um equívoco a suspensão da greve
sem apontar um calendário que dê continuidade à luta.
Até aqui a nossa pressão surtiu efeito, mas o governo continua na
busca de votos para aprovar a reforma ainda este ano. Agora não é a
hora de recuar, pelo contrário, temos que intensifcar a mobilização.
Neste sentido, os metroviários de São Paulo, em assembleia realizada
no dia 4/12, decidiram pela manutenção do Estado de Greve e a
continuidade da mobilização da categoria com o indicativo de greve na
véspera da votação da reforma da Previdência.
Por isso, é necessário que as Centrais Sindicais e os setores de
transportes preparem um plano de lutas consistente em defesa da
aposentadoria e, a exemplo dos metroviários, construir nas categorias
uma grande Greve Nacional caso o governo insista na votação da
Reforma.
Diante disso e objetivando a unifcação das categorias profssionais na
luta contra a reforma da Previdência, convidamos esta entidade a
participar de uma Plenária a realizar-se no dia 7 de dezembro de 2017,
às 10h00, na sede do Sindicato dos Metroviários (Rua Serra do Japi, nº
31, Tatuapé, SP).
Saudações.

Sindicato dos Metroviários de São Paulo

HOJE [6/12], BRECHÓ E ALMOÇO NO SINTUSP
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ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MULHERES RUMO AO 8º ENCONTRO DE MULHERES TRABALHADORAS DA USP

{

PARA ARRECADAR FUNDOS PARA O ENCONTRO DE MULHERES, A SECRETARIA DE MULHERES DO
SINTUSP PROMOVE :

HOJE
6 DE DEZEMBRO
VEM PRO SINTUSP

• BRECHÓ - DAS 8 ÀS 17H - NO SINTUSP
• ALMOÇO (ESTROGONOFE, COM OPÇÃO VEGETARIANA!) - DAS 11H30 ÀS
14 HORAS - NO SINTUSP -VALOR R$20,00 - LOCAL SINTUSP (ACEITAMOS
CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO E VR)

Mais informações e inscrições para o 8º Encontro de mulheres entre em contado com a
secretaria no email: secretariademulheresdosintusp@gmail.com

ASSEMBLEIA GERAL
DIA 11/12, ÀS 12H30, NO SINTUSP

Na reunião da COPERT (Comissão Permanente de Relações de Trabalho), do dia 4 de dezembro, os representantes da reitoria trouxeram uma proposta de Termo de Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho contendo uma
série de itens que não foram tratados na assembleia do dia 29/11. Nesta assembleia discutimos e deliberamos
apenas sobre os termos da situação dos trabalhadores em condições insalubres de trabalho e a situação dos
intervalos dos trabalhadores com jornada de 60 horas.
Diante das propostas apresentadas pela reitoria, das dúvidas da categoria em relação aos termos propostos e
de que os representantes do SINTUSP nesta comissão somente estão autorizados a levar as demandas previamente debatidas pela categoria estamos convocando uma nova assembleia onde os trabalhadores possam
tomar conhecimento, debater e deliberar a respeito dos demais itens apresentados na reunião da COPERT do
dia 04/12.
As propostas de aditamento do Acordo Coletivo se referem à questões importantes como as formas de compensação de horas devidas antes do acordo, a divisão das férias em três parcelas, as formas alternativas de registro
de ponto para os trabalhadores que exercem trabalho de campo (ou atividades em locais onde não há registro
de ponto eletrônico), e as formas de registro de “necessidade imperiosa” que excedam o limite de duas horas à
jornada e, por isso é muito importante a participação de todas e todos na assembleia geral no dia 11/12.

FESTA DE FINAL DO ANO NO SINTUSP
Venha participar, com a sua família da FESTA de Final do Ano no Sindicato, que será realizada no dia
15/12/2017, a partir das 16 horas, na Sede do Sindicato.
Lembramos que a nova Sede do Sintusp foi uma grande conquista dos trabalhadores neste ano. Graças à
solidariedade internacional e nacional, de entidades sindicais, movimentos estudantis, populares e sociais,
deputados estaduais e federais, vereadores, ADUSP, Centro Acadêmico Lupe Cotrim, centrais sindicais,
principalmente a nossa valorosa CSP-CONLUTAS e toda a militância da Universidade de São Paulo.
Convidamos todos para brindarmos mais esta vitória do SINTUSP.
Retirada dos convites para os sócios, entre os dias 11 a 14/12, das 8h30 às 17h30, no Sindicato.

Venha Participar!!!!!!!!
A DEFESA DO HU CONTINUA... VAMOS TODOS AMANHÃ!!!

♪♪ UNIFICOU, UNIFICOU... ESTUDANTE, FUNCIONÁRIO E MORADOR! ♪♪
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