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MANTER E AMPLIAR A GREVE
PELO PAGAMENTO DOS DIAS DESCONTADOS DE 2016 E CONTRATAÇÕES PARA O HU JÁ!
Esta semana é muito importante para nossa luta!
Chamamos toda a categoria a reforçar a greve: os
setores já paralisados e os que ainda não pararam! O
compromisso da reitoria em discutir os dias
descontados na greve de 2016 na próxima reunião de
negociação da Pauta Específica no dia 21/06 e a
entrada do HU na GREVE a partir de hoje, 18/6, são
elementos que podem ser decisivos! Devemos
realizar fortes reuniões nesta segunda-feira e
mobilizar todas as forças possíveis para os dois
GRANDES ATOS: terça-feira em defesa do HU e
quinta-feira durante a reunião de negociação!
A convocação para nossa grande manifestação
durante a negociação da pauta específica, 21/6, será
feita com o Segundo Arrastão da Greve na quartafeira, 20/6, a partir das 13h em local a definir:
sairemos em marcha pelas unidades da USP

divulgando a greve e convocando todas e todos
para a participação no ato da negociação!
Exigimos também que a reitoria marque a reunião
para o período da manhã, permitindo aos
trabalhadores acompanharem os desdobramentos
desse momento tão importante e se manifestarem!
Na reunião, reivindicaremos que a reitoria pague os
dias ilegalmente descontados em 2016 mediante um
acordo de reposição do trabalho acumulado,
cumprindo as decisões judiciais já proferidas no
caso! O mesmo tratamento deve ser dado para a
greve deste ano, sem nenhum corte de ponto e com a
nossa categoria em luta, comprometendo-se a repor
o trabalho acumulado durante os dias da greve! Só
assim teremos garantido nosso direito de greve!

À luta companheiros!

ASSEMBLEIA GERAL
HOJE, 18/6, 11H, NA HISTÓRIA

PAUTA:

- CONTINUIDADE DA GREVE
- INDICATIVOS do COMANDO

BEM-VINDOS À GREVE, CAMARADAS DO HU E DA MARIA ANTONIA!
A greve está começando hoje no HU! Parabéns aos
companheiros que vêm fortalecer nossa luta em
defesa da universidade! Na semana passada, a
ALESP aprovou projeto de lei que garante o uso dos
R$48 milhões para o gasto do pessoal e nós vamos
exigir com todas as forças que esse dinheiro seja
destinado a abertura imediata de concursos para
todas as áreas do HU, permitindo que volte a ser o
hospital de excelência que tanto fez pela saúde da
população e pela formação de profissionais de
saúde!
O Comando de Greve está indicando a realização de
um grande ato na terça-feira, para colocar o HU em

evidência! Vamos convocar os cafés da manhã e
reuniões de unidade para a frente do HU, a partir das
9h, em seguida sairemos em marcha até o Hospital e
maternidade Sarah, no Rio Pequeno! Com a
precarização do HU, muitos atendimentos e partos
estão sobrecarregando essa maternidade. Sabemos
que o único jeito de resolver isso é recuperando o
HU com toda sua capacidade de atendimento,
melhorando as condições de trabalho dos
trabalhadores da saúde e dessa forma retomando a
qualidade dos serviços, tanto do HU quanto da
maternidade Sarah!

NEGOCIAÇÃO DO VA E VR: UMA CONTRA PROPOSTA
O Comando de Greve também discutiu sobre a
proposta de reajuste dos Vales apresentada pela
reitoria. Foi deliberado que a proposta da reitoria é
insuficiente para a reposição das perdas.
Reivindicamos um reajuste imediato no VA para o
valor de R$870,00! O reajuste dos vales deve ser
regulado por uma portaria da USP que determine o

aumento automático conforme a inflação dos preços
dos alimentos, medida pelo DIEESE!
Além disso, as discussões levaram à conclusão
de que o reajuste no VA é mais vantajoso, pois
seu valor não varia em função de férias, faltas,
pontes e meses com menos dias úteis!

À ALESP POR MAIS VERBAS PARA AS UNIVERSIDADES
Na quarta-feira, 20/06, às 10h30, haverá uma audiência pública na ALESP com o tema da LDO 2019 (Lei
de Diretrizes Orçamentárias). O Fórum das Seis indica às categorias que participem da sessão como forma
de pressionar pela inclusão das emendas, que reivindicam o aumento dos repasses do ICMS para as
universidades estaduais paulistas e Centro Paula Souza.

Assédio Moral na USP
A USP vem sendo solicitada a firmar um TAC
(Termo de Ajuste de Conduta) junto ao Ministério
Público do Trabalho com o tema do Assédio Moral
na universidade. Entretanto, a USP vem se
recusando a assinar, prolongando a gravíssima
situação dos trabalhadores que sofrem com inúmeros
casos de assédio pelas mãos das chefias e diretores,
que submetem o funcionamento da universidade a

uma lógica de constante pressão e humilhação,
agravada ainda mais após a suspensão dos concursos
e dos PIDVs da gestão Zago. Queremos que a
reitoria tome uma posição definitiva sobre esse
assunto, assumindo o compromisso com o MPT e
com a categoria de combater o Assédio Moral e de
fato respeitar os trabalhadores que com seu suor e
esforço constroem a USP todos os dias!

CTA aprova moção em apoio à pauta específica de servidores e estudantes
Em reunião realizada no dia 13 de junho, o Conselho Técnico Administrativo da ECA aprovou moção
apresentada por Marina Macambyra, representante dos servidores técnico-administrativos, sobre a pauta
específica reivindicada por estudantes e servidores da USP à Reitoria.
Leia na íntegra:
"O CTA da Escola de Comunicações e Artes apoia as reivindicações dos funcionários, professores e
estudantes da USP no que se refere à pauta específica (benefícios e permanência estudantil), bem como a
busca de recursos para atendimento dessas demandas."

CALENDÁRIO DA GREVE!

- Hoje,18/6:

- Primeira hora: reuniões de unidade
- 11h: Assembleia Geral na História

- Terça-feira, 19/06:

- 8h: entrevista na Rádio Cidadã do Butantã com diretores do SINTUSP! www.radiocidadafm.com.br
– frequência 87,5 FM.
- 9h: reuniões de unidade com cafés da manhã em frente ao HU e concentração para o ato de rua até a
Maternidade Sarah
- 15h: Comando de Greve no SINTUSP

- Quarta-feira, 20/06:

- Primeira hora: reuniões de unidade
- 10:30h, na ALESP: audiência pública LDO 2019
- 13h: 2º Arrastão da Greve

-Quinta-feira, 21/06

- Primeira hora: reuniões de unidade
- Horário a confirmar: Grande ato durante a negociação da Pauta Específica
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