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2018 SERÁ UM ANO DE MUITAS LUTAS!

BARRAR A REFORMA DA PREVIDÊNCIA E CONSTRUIR UMA FORTE
LUTA NA USP EM DEFESA DOS NOSSOS SALÁRIOS
O governo Temer segue tentando construir a maioria necessária para aprovar a Reforma da Previdência ainda
em fevereiro. Para isso abriu o balcão de negócios na cara de todo mundo, soltando dinheiro pra comprar os
deputados, que são em sua maioria corruptos e inimigos dos trabalhadores.
Além disso, o governo usa dinheiro público pra fazer propaganda contra os nossos direitos. Temer, inclusive, fez
acordo com o Sílvio Santos pra ir nos seus programas defender esse ataque à nossa aposentadoria.
Não podemos aceitar! Temos que nos organizar aqui na USP e em todo o país pra derrotar esse projeto. Para
isso, temos que seguir exigindo que as maiores centrais sindicais, como a CUT e a Força Sindical convoquem
uma forte Greve Geral para barrar a Reforma!
Na USP não é diferente. Sai Zago, mas entrará o seu vice, Vahan, como reitor da Universidade de São Paulo.
Como vimos ao longo da gestão de Zago, o mais provável é que a reitoria siga atacando as conquistas da nossa
categoria.
Desde 2015 temos várias perdas acumuladas em nosso salário, e ano passado tivemos nosso salário congelado. Os benefícios sociais [Vale alimentação e Vale Refeição] estão congelados desde 2013. Ao mesmo tempo,
com os PIDVs, milhares de trabalhadores saíram da Universidade, levando à sobrecarga de trabalho e a desmonte de setores, como ocorre de maneira dramática no HU.
A única forma de barrarmos esses ataques e arrancarmos reajuste salarial e nos benefícios, bem como garantir
nossos empregos e condições dignas de trabalho, será nos organizando, participando das reuniões nas unidades, das assembleias do sindicato visando construir uma luta decidida durante nossa campanha salarial.

Em 2018 não podemos ficar parado. Fazemos um chamado pra categoria para irmos à Luta!

SE BOTAR PRA VOTAR,
O BRASIL VAI PARAR!

CONHECENDO NOSSOS SÓCIOS...
Geraldo Vicente Cruz, aposentado de 75 anos tem uma história de vida
tão intensa, que certamente seria um daqueles filmes que nos prende do
início ao fim e nos deixa com a sensação de o que vem a seguir.
Funcionário aposentado da Faculdade de Medicina, Geraldo antes de ser
funcionário da USP foi morador, isso mesmo, residia dentro da Universidade quando ainda era uma fazenda. Seu pai, funcionário do Instituto
Butantã, ganhou uma casa dentro da fazenda Butantã (na época incluía a
área que hoje é ocupada pela USP), enquanto sua mãe lavava roupas para
uma influente família no Rio Pinheiros. Aqui cresceu e viu a construção de
vários prédios, dentre eles a antiga/nova reitoria.
Após a aposentadoria do pai mudou-se com a família para as imediações da Universidade. Em fase de exército
foi dispensado do emprego e ao mesmo tempo do serviço militar. Desempregado conversou com a mãe que
recorreu aos patrões para conseguir uma colocação na Faculdade de Medicina.
Ingressou na faculdade com a dura missão de preparar cadáveres para as aulas, as dificuldades foram inúmeras,
a adaptação terrível, mas depois de muito esforço e empenho tornou-se um excelente técnico em anatomia e
seguiu esse caminho até sua aposentadoria.
Casado, pai de três filhos, um também funcionário da USP, Geraldo conta que veio para a ASUSP (que depois se
tornaria Sintusp) apenas para ter condições de realizar compras para casa com a opção de desconto no holerite.
Mas que depois conheceu e acompanhou de perto a história do Sintusp e nunca mais nos deixou.
Recebemos periodicamente a visita do Geraldo, que tem processo sendo tocado por nosso corpo jurídico... nos
sentimos honrados em saber que caminha conosco desde 1972.

HOJE TAMBÉM SOMOS TODOS GERALDO!
Venha fazer parte da história
do Sintusp você também, filiese ao seu instrumento de luta!

O Sintusp continua com vontade de divulgar a história de seus associados mais
antigos [em breve também começaremos a falar dos novos membros da família
Sintusp].
Portanto, eu (Ivane), aguardo você, sócio do Sintusp, aqui na sede, onde o receberei com um café e muita disposição para papear.

CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DE BASE
DO SINTUSP/2018
O SINTUSP – Sindicato dos Trabalhadores da USP, conforme os artigos 37 e 38 do Estatuto da entidade,
realizará Eleição de Representantes de Unidades de Ensino e Órgãos da Universidade de São Paulo, para
o CDB – Conselho Diretor de Base, nos dias 22 (vinte e dois) e 23 (vinte e três) de março de 2018.
As inscrições poderão ser realizadas na Secretaria Sindical do Sindicato, até o dia 19 (dezenove) de março
de 2018, das 9 às 18 horas. Os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: RG, Xerox da
Carteira Profissional (foto, qualificação e contrato de trabalho) e os três últimos holerites.
São Paulo, 22 de Janeiro de 2018.
DIRETORIA COLEGIANDA PLENA DO SINTUSP
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