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ASSEMBLEIA APROVA CONTINUIDADE DA GREVE!
A Assembleia Geral de ontem, 18/6, aprovou a continuidade da greve! As avaliações colocaram a
importância da abertura para se discutir o pagamento dos dias parados da greve de 2016 e as
contratações para o HU e os Centros de Saúde.

A relação completa das deliberações é a que segue:

- Continuidade da GREVE
- Negociação da pauta específica no dia 21.06 a partir dos seguintes pontos principais:
1) Pagamento dos dias descontados de 2016 e desta greve em um acordo que garanta nenhuma punição e a
reposição do trabalho acumulado;
2) Abertura de concurso para o HU e Centros de Saúde Já!
3) Sobre os vales: contraproposta de R$870,00 Já! Mudança na portaria dos vales que garanta reajuste
automático do VA e VR conforme a inflação dos alimentos medida pelo DIEESE e um plano de recuperação das
perdas acumuladas desde Março de 2013;
4) Reabertura imediata da Creche Oeste! Que a USP cumpra a decisão judicial!
Além disso, reiteramos à reitoria nossa reivindicação de que a reunião aconteça no período da
manhã para que possamos realizar assembléia ainda na quinta-feira para debater os
encaminhamentos da reunião.
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HOJE: GRANDE ATO POR CONTRATAÇÕES JÁ
PARA O HU E CENTROS DE SAÚDE DA USP!
Hoje é dia de irmos mais uma vez às ruas! O HU começou a greve com uma grande adesão nos plantões
e nossa greve deve mostrar hoje a importância do HU para a USP e para toda a comunidade da região!
Tragam os cafés e reuniões da manhã para a frente do HU, onde organizaremos um grande ato para
seguir pelas ruas do Butantã e Rio Pequeno até o Hospital Maternidade Sarah!

O HU É DO POVO! CONTRATAÇÕES JÁ!

OBS: Em caso de dúvida, procure os trabalhadores em GREVE de sua unidade

À ALESP POR MAIS VERBAS PARA AS UNIVERSIDADES
A audiência pública na ALESP com o tema da LDO 2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) que seria na
quarta-feira foi transferida para quinta-feira, dia 21/06. O Fórum das 6 mantém a indicação 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. A assembléia de ontem
aprovou que a orientação geral para a greve é dar peso total na negociação da pauta específica, para não
dividir as forças do movimento.Todos à reitoria!!!

Candidatura ao Conselho Deliberativo do HU
O Conselho Diretor de Base (CDB) do Sintusp
indicou o nome do companheiro Adriano Brant
Favarin, funcionário da Faculdade de Odontologia,
para o Conselho Deliberativo do HU. Para contribuir
na organização dos trabalhadores do Hospital
Universitário contra a sua desvinculação e manter a
luta dos trabalhadores do HU e da USP pelo
atendimento aberto à Comunidade USP, seus
dependentes e para à população da Zona Oeste. Para
isso é necessária a contratação de trabalhadores
efetivos e pela USP, ou seja, sem interferência da
iniciativa privada por meio de OSS e Fundações.

Para fortalecer a defesa do nosso Hospital e da saúde da
população chamamos os trabalhadores membros das
Congregações a votarem nesta quarta-feira, 20/6, no
companheiro Adriano Brant Favarin.

ASSEMBLEIA DE TRABALHADORES APOIA PIQUETE DOS ESTUDANTES DA FILOSOFIA
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Os estudantes da filosofia instalaram piquete com cadeiras no prédio, entretanto o mesmo foi retirado por
um grupo de professores que ainda postaram selfies para mostrar tamanha façanha. Ao tomar conhecimento
do fato, a assembleia além de aprovar assinatura no documento de repúdio, feito pelos estudantes, ainda
aprovou expressar publicamente seu apoio à luta estudantil, que é conjunta, e em marcha seguiu para a
filosofia, cantando ♪♪ Ô Estudante pode lutar, trabalhadores estão aqui para te apoiar♪♪

Calendário da Greve

Hoje, 19/6:
- 8h: entrevista na Rádio Cidadã do Butantã com
diretores do SINTUSP! www.radiocidadafm.com.br
– freqüência 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
- 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
- 10h30: Audiência Pública na ALESP sobre a LDO 2019

INFORMES:
Piracicaba: Em assembleia os companheiros aprovaram a continuidade da greve, acompanham a negociação de 5ª feira,
e realizarão nova assembleia na sexta-feira, 22/6.
Pirassununga: Ontem,18/6, os funcionários em greve realizaram passeata pelo campus e panfletagem no portão do
campus, evidenciando os motivos de nossa greve.
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