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VALEU!

LUTADORES (AS)!

Temos que ter muito orgulho dos trabalhadores desta universidade que lutaram
bravamente e obtiveram conquistas para todos, inclusive para os professores.
- 1,5% sobre o salário
- R$140,00 de aumento no VA
- além disso, uma nova negociação salarial no segundo semestre.
Tivemos uma demonstração de garra e combatividade que foi valorizada por não termos todas as
categorias dos funcionários, professores e estudantes da USP, UNESP e UNICAMP conosco na luta.

Entramos e saímos da greve na hora certa!
Como em toda luta e toda greve, temos lições
importantes a retirar. Os trabalhadores reunidos em
Assembleia no dia 5 de Junho foram sábios e
capazes de levar em conta não apenas o número de
funcionários mobilizados naquele momento, mas
outros dados da conjuntura na USP e no país, tais
como a nova gestão na reitoria, o ano eleitoral,
quando os picaretas políticos candidatam-se e, por
essa razão, não querem se "queimar". Isso tudo
juntamente com uma insatisfação Geral na
universidade, mesmo daqueles que não estavam
dispostos a entrar numa greve, mas que apóiam a
luta.
Foi com este olhar mais geral que a maioria dos
trabalhadores aprovaram entrar em greve nesse 5 de
Junho, observando o desenrolar da greve, não só na
USP, mas nas outras universidades estaduais.

Foi com essa aposta que, acertadamente, a
maioria dos presentes na referida
Assembleia decidiram entrar em greve! E a
vida mostrou que estavam certos!
Saímos de cabeça em pé, pois lutamos e vencemos,
conquistando o que foi possível com esta Greve que
teve a saída dos professores da USP (dia 14/6), da
Unesp, além da não entrada dos professores e
estudantes da Unicamp e, com o fim do semestre, a
greve parcial dos estudantes da USP.
Fomos nós trabalhadores da USP e da Unicamp que
permanecemos na Greve e acabamos ganhando,
principalmente na pauta específica, com um VA que
passou de R$ 690,00 para R$ 830,00.
O acordo de fim de greve não foi o melhor do
mundo, como disse um companheiro na Assembleia,
mas também não foi dos piores!

A LUTA CONTINUA!
Foram 16 dias em luta e após a avaliação da negociação do dia 21/6 e do acordo
proposto, a Assembleia de sexta-feira, 22/6, aprovou a suspensão da greve.
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Plano de Lutas

Deliberações da Assembleia:
- Comissão para TCE – Tribunal de Contas do Estado
Assembleia de funcionários elegeu Comissão para ir ao Tribunal de Contas do Estado negociar os
dias descontados em 2016.
Foram eleitos (as):
Neli Maria Paschoarelli Wada, Claudionor Brandão, Marcello Ferreira dos Santos, Alexandre Pariol
Filho, Felipe Tomasi Cavalheri, Solange Conceição Lopes e Rafael Asakura Borguin Eustáquio.

- Reunião aberta do CDB - 6 de julho - Avaliação da Greve
A partir das 8h30, no Sintusp

- Reunião da Secretaria de Combate ao Assédio Moral e Sexual da USP
Data: Primeira quinzena de julho de 2018, às 12h30, no Sindicato.

- Indicativo de PARALISAÇÃO E ATO para continuarmos a luta em defesa do
HU e contratação de funcionários.
- Indicativo de Ato no dia da reunião de negociação com a reitoria referente à
definição da "reposição: trabalho acumulado ou reposição de horas"

- Seminário sobre o Acordo Coletivo, IFPonto,
Data: na primeira quinzena de Agosto.

- Reunião do Comando de Auto defesa
Terça-feira, 26/06, às 17 horas, no Sintusp

Nota de pesar:
É com imenso pesar que recebemos a notícia do falecimento da esposa do nosso companheiro de tantas
lutas, França. Deixamos aqui nosso sincero sentimento pela partida de Regina Takenaga de Abreu em
22 de junho de 2018.
À família e ao nosso grande amigo França, empenhamos nossos votos de força neste momento de dor.
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