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JÁ COMEÇOU...
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SALARIAL
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Fórum das Seis já começou a se reunir
para articular a campanha salarial deste

Na Unesp o ano começou com grande indignação porque os autárquicos e docentes estão recebendo o 13º com atraso, parcelado
em janeiro e fevereiro. Além disso, os companheiros da Unesp ainda não receberam os 3%
de reajuste que nós e a Unicamp recebemos
em 2016, quando a reitoria da Unesp quebrou
a isonomia entre as três universidades estaduais. Lutar para reconquistar essa isonomia é
muito importante para manter a unidade e a
força dos trabalhadores contra o arrocho.

Com o crescimento da arrecadação do ICMS
houve um aumento no caixa das três universidades! Enquanto a burocracia das universidades enriquece às custas do nosso
trabalho e destrói os serviços sociais, nós
estamos acumulando grandes perdas salariais e nos benefícios sociais há anos. Estamos empobrecendo cada vez mais rápido. Já passou da hora de buscarmos o que é nosso!
O Fórum das Seis indica às categorias das três universidades que realizem assembleias de base para começar
a organizar a nossa campanha salarial e definir nossas reivindicações.
Como parte da nossa campanha, o Fórum das Seis também aprovou adesão às mobilizações nacionais contra
a Reforma da Previdência!

ASSEMBLEIA GERAL DA CATEGORIA
5ª FEIRA, 09/02/18, ÀS 12H30, NA HISTÓRIA

Chamamos a categoria pra discutir e iniciar a construção do nosso plano de lutas para o primeiro semestre,
em busca da recuperação das nossas perdas salariais, e do poder de compra do VA e do VR; em busca
de um acordo coletivo que contemplo as necessidades reais dos trabalhadores e das trabalhadoras da universidade, e em defesa do HU. Também precisamos discutir e organizar a atuação da categoria na luta em
defesa da aposentadoria.
O Fórum das Seis já se reuniu e indicou um calendário para a campanha Salarial deste ano. Todas as
proposta serão informadas e discutidas na assembleia, bem como nas reuniões de unidades.
Nesta Assembleia também discutiremos sobre a Eleição do Conselho Universitário que ocorrerá dai 1º de
março e as candidaturas que o Sindicato apoiará.
PORTANTO, É IMPORTANTE QUE TODOS COMPAREÇAM E PARTICIPEM DA ASSEMBLEIA!

ABAIXO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA

CONSTRUIR A GREVE GERAL

O governo Temer e Congresso prometeram aos seus senhores
banqueiros e empresários aprovar a reforma da previdência
no dia 20 deste mês. E toda a mídia burguesa fez e faz campanha terrorista e mentirosa em favor disso. Nós, trabalhadores
não podemos permitir, pois se essa reforma for aprovada na
integra, ou só uma parte dela, a maioria absoluta dos trabalhadores desse país morrerá sem conseguir se aposentar.

No último ano, o governo Temer e o Congresso Nacional
aprovaram a lei que permite a terceirização sem limites; a
PEC do congelamento dos gastos públicos, a reforma trabalhista e, agora, querem começar o ano aprovando a reforma
da previdência.
Ou seja, liberaram a precarização total do trabalho, apagaram
na prática a maioria dos direitos trabalhistas conquistados
em mais de um século de luta e liquidaram a pouca proteção legal que os trabalhadores tinham contra os abusos dos
patrões, deram um golpe definitivo no nosso direito à educação, ao congelarem os investimentos na área por 20 anos
e, mais grave, de forma consciente e deliberada causarão a
morte de milhões de crianças e de trabalhadores pobres, que
ficarão sem a necessária assistência à saúde na rede pública,
uma vez que essa rede, que hoje já é extremamente precária e
absolutamente insuficiente, vai desaparecer em muito pouco

UMA HORA O JOGO VIRA...
Adusp entrou com pedido de busca e apreensão de
documentos relacionados ao acordo firmado entre a
USP, a consultoria internacional McKinsey&Company
e a “organização social” Comunitas. A decisão decorre de ação judicial fundamentada na Lei de Acesso à
Informação (LAI), ajuizada pela Adusp e que obteve
sentença favorável em 20/6/17, e a justiça deferiu o
pedido dia 29 de janeiro de 2018.
“A questão chave é: ou a Reitoria tem os documentos
e se recusou a entregá-los apesar da decisão judicial
com base na LAI; ou não tem, e nesse caso ficará
evidente que houve irresponsabilidade e incúria”, comenta o presidente da Adusp, professor Rodrigo Ricupero. “Enfim: nem a gestão foi transparente como
o ex-reitor Zago falou, nem foi correta”.
VAMOS ACOMPANHAR BEM DE PERTO!

tempo devido o congelamento dos gastos, ou seja, por falta
de investimento.
E ainda querem nos tirar o direito à aposentadoria! Não se
trata sequer de condenar a morrer trabalhando, já que aqui no
Brasil é praticamente impossível conseguir emprego depois
de 50 anos de idade.
Na sexta-feira dia 02/02/18, a imprensa dava conta de uma
suposta desistência do governo da aprovação da reforma esse
ano. Não podemos confiar no que diz a impressa, ou no que
diz Temer, muito menos podemos confiar no Congresso corrupto, portanto, não podemos nos desarmar e correr o risco
de tomar uma rasteira do inimigo.
Independente das declarações deTtemer, os trabalhadores
precisam estar prontos para lutar. Precisamos exigir da CUT
e das grandes centrais a convocação e organização da greve
geral desde cada local de trabalho.

Em face disso, o Sindicato chama toda a categoria para a assembléia, dia 9 de fevereiro, próxima
5ª feira, às 12:30, na Historia. Para discutir, aprovar e encaminhar a organização da categoria pra
combater a reforma da previdência, em defesa da
aposentadoria.

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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