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HOJE [8/2], ÀS 12H30, NA HISTÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL DOS
FUNCIONÁRIOS DA USP
• GREVE GERAL PARA DERRUBAR A REFORMA DA PREVIDÊNCIA;
• INÍCIO DA CAMPANHA SALARIAL / ACORDO COLETIVO;
• ELEIÇÃO PARA REPRESENTANTES NO CONSELHO UNIVERSITÁRIO.
Tem um dito popular que o ano no Brasil só começa de
verdade depois do Carnaval. Mas não podemos nos
dar a esse luxo, por isso temos Assembleia Geral dos
Trabalhadores da USP HOJE, às 12h30, no Auditório
da História.
No primeiro ponto da pauta a mobilização para lutar
contra a Reforma da Previdência proposta pelo governo Temer. A CSP- Conlutas, Central a qual o Sintusp
é filiado, propõe uma paralisação nacional na segunda-feira, dia 19/2, véspera da possível votação da reforma no Congresso. Há inclusive a indicação de um ato
unificado de diversas categorias convocado para este
dia na Avenida Paulista, a partir das 16h. Precisamos
decidir na Assembleia de hoje qual será nossa participação nessa luta fundamental para nosso futuro. Ainda
é preciso turbinar a lutar para reverter a Reforma Trabalhista que tantos direitos retirou dos trabalhadores.
Não podemos esquecer também do Projeto de Lei 920,
aprovado na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo), que limitará muito os investimentos do
Estado em Saúde, Educação e todas as outras áreas.
E na USP, temos que lutar para rever os tais “parâmetros de sustentabilidade” que também ameaçam nossos salários e empregos.

Sobre a Campanha Salarial vamos debater o calendário
e os parâmetros para iniciar as reuniões nas unidades
e nos campi do interior e litoral. Lembrando que além
do índice salarial, que é reivindicado através do Fórum
das Seis (USP, UNICAMP e Unesp), essas reuniões
de unidade debaterão e levantarão propostas para as
discussões da Pauta Específica (como o reajuste dos
benefícios sociais [VA e VR] que não acontece há cinco
anos) e várias outras questões que podem entrar tanto
na Pauta Específica como no Acordo Coletivo, que tem
que ser avaliado e revisto até o final do mês de março.
A possível desvinculação do Hospital Universitário
(veja no verso mais informações sobre a mobilização
pelo HU), o fechamento de Creches e o fim da Assistência Estudantil, já anunciada pelo novo reitor, também são temas para serem debatidos nas reuniões de
unidades.
Para terminar, a Assembleia de hoje vai debater nomes
para concorrer às vagas para representantes dos trabalhadores no Conselho Universitário, que embora
seja um colegiado onde os trabalhadores tenham uma
proporção muito desproporcional, os indicados pelo
SINTUSP sempre fazem a diferença.
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Passeata para o Abraço ao HU - nov/2017

ATO EM DEFESA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DIA 2 DE MARÇO, A PARTIR DE 10 HORAS, NO PORTÃO 3 (VETERINÁRIA)

O Coletivo Butantã na Luta em conjunto com o Sintusp, Adusp e DCE organizaram um abaixo-assinado em defesa do HU que conta com mais de 60 mil assinaturas. Também nesse ínterim foi travada uma luta conjunta junto
à Assembleia Legislativa para aumentar o valor destinado ao Hospital Universitário, a vitória veio, aumentamos
em 48 milhões a verba destinada ao HU. Agora, funcionários, estudantes, professores e a população farão ATO
PÚBLICO DIA 2 DE MARÇO, PARTINDO DO PORTÃO 3 DA USP, para entregar as assinaturas colhidas ao
novo reitor da USP, exigindo que o mesmo aplique imediatamente essa verba na recomposição do quadro de
funcionários, defasado em 406 funcionários.
Não aceitamos a qualquer solução para revitalização do H.U que descaracterize suas funções originais de Hospital escola. Reivindicamos principalmente: NÃO DESVINCULAÇÃO DO HU DA USP E A CONTRATAÇÃO
IMEDIATA DE PROFISSIONAIS POR VIA DE CONCURSO USP PARA RESTABELECER O PLENO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL.

ATENÇÃO SÓCIO DO SINTUSP, INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O CDB
[CONFORME EDITAL ABAIXO], PARTICIPE!
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 COLEGIADA PLENA DO SINTUSP
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