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HOJE, 5/JUN, ÀS 12H30, NA HISTÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL

PARA DECIDIR SOBRE A GREVE

Amargamos 4 anos da gestão Zago, que apenas desvalorizou os trabalhadores da USP, em momentos
espalhando aos quatro cantos do mundo que nossos
salários eram muito altos, que éramos em número
excedente, e em outros momentos retirando o pouco
que havíamos conquistado com muita luta. Vale ressaltar que 22% da folha de pagamento é relativo aos
altos salários da burocracia acadêmica.
A política de desvalorização se estendeu e deteriorou
nossos salários e benefícios sociais. Nossos vale-refeição e auxílio alimentação não sofreram nenhum
aumento, permanecendo congelados desde maio de
2013, nossos salários foram perdendo seu poder aquisitivo ano a ano. Agora, o Cruesp se reúne e decide
que 1,5% é o suficiente para repor todas as nossas
perdas. Vale lembrar que esse reajuste nos salários
básicos da Universidade significa um aumento de R$
31,00.
Este mísero aumento [1,5%] fez com que todas as categorias que integram o Fórum das Seis se indignassem.

Aqui na USP, professores e estudantes decretaram
greve já no dia 29, quando realizamos paralisação e
um grande ato em frente à reitoria. Hoje, será a nossa
vez de avaliar e decidir a Greve. Portanto, cada trabalhador da Universidade de São Paulo precisa participar desta assembleia e decidir conosco.
Lembramos aqui o ano de 2014, quando juntos travamos a maior batalha desta Universidade, foram 118
dias de frio, fome, persistência e garra. Arrancamos o
índice inflacionário do período.
O Fórum das Seis definiu nossas perdas e o percentual
necessário para voltarmos ao nosso poder de compra
registrado em 2011 e chegou ao índice 12,6%. Com a
maioria das entidades em greve, o Fórum indica fortalecimento e ampliação da greve.
O Cruesp não fechou o índice uma vez que não houve
consenso nas três universidades, agora o que determina nosso reajuste é a força e o tamanho da nossa luta.
VAMOS JUNTOS BUSCAR O NOSSO REAJUSTE!

REUNIÕES DE UNIDADE

É imprescindível que as unidades realizem suas reuniões e encaminhem sua deliberação para Assembleia que
ocorre hoje às 12h30.
Também reforçamos que cada unidade eleja um representante que seja responsável pela arrecadação do fundo da Campanha Salarial 2018 e que todo valor recebido seja encaminhado imediatamente ao Sintusp.

ACORDO COLETIVO
Não podemos esquecer que amanhã na Assembleia Geral dos Funcionários não estará em jogo apenas o salário, mas também o reajuste dos benefícios sociais e a resposta da COPERT às nossas reivindicações colocadas em cima da mesa de negociação, para melhorar e muito o Acordo Coletivo, que até agora tem atendido
apenas aos interesses da gestão.
Temos que ficarmos atentos para que este Acordo não sirva só ao patrão, portanto, todos à ASSEMBLEIA GERAL para demonstrarmos a nossa força e a vontade em lutarmos pelas nossas reivindicações.

DEPARTAMENTO JURIDICO INFORMA
Atenção Funcionários do HU: solicitamos aos trabalhadores relacionados abaixo, para comparecerem no sindicato, á fim de tratarem de assunto relacionado ao processo judiciário no. 02276000419895020006 – 6ª Vara do
Trabalho, encabeçado por MANOEL MOURA DA SILVA E OUTROS.
1) Maria Abadia Resende

8) Paulo Eduardo Muller de Siqueira

2) Maria de Barros Correia

9) Ricardo Seno

3) Maria Clementino

10) Sandra Miriam Souza de Oliveira

4) Maria Helena Campos Lima

11) Sebastiana Barbosa da Silva

5) Maria Ignez Garcia Aveiro

12) Severina de Souza Paz

6) Maria de Lourdes Correa

13) Sonia Regina Barbosa de Souza

7) Marivalda de Melo Vieira

14) Terezinha Mendes de Oliveira

CONTRIBUA COM A CAMPANHA SALARIAL 2018
PARA MANTERMOS NOSSA CAMPANHA SALARIAL PRECISAMOS DO APOIO DE TODOS. X-GREVE, CARRO DE SOM, ÔNIBUS, FAIXAS, TUDO ISSO DEMANDA MUITO
DINHEIRO. PORTANTO, CADA FUNCIONÁRIO DA USP PODE E DEVE COLABORAR...
DEPOSITE NO BANCO DO BRASIL, DOE ATRAVÉS DA VAQUINHA ELETRÔNICA, FAÇA
LISTAS EM SUA UNIDADE OU TRAGA SUA CONTRIBUIÇÃO À SEDE DO SINTUSP.
Faça depósito na conta do Fundo de Arrecadação para a Campanha Salarial 2018: Banco do Brasil
Agência 7068-8 Conta Poupança 5057-1 (variação 51)

VAQUINHA ELETRÔNICA:
Nós, trabalhadores da USP, precisamos arrecadar fundos para custear os gastos da campanha salarial 2018, como panfletos, cartazes, faixas, carros de som, transporte, alimentação
e outros itens do dia-a-dia da batalha pelo direito ao reajuste salarial e condições dignas de
trabalho, e para impedir a destruição das universidades estaduais paulistas! Ajude você também nosso movimento!
ACESSE O LINK E CONTRIBUA! http://vaka.me/mzjmx9

O SINTUSP SOMOS TODOS NÓS!
TODOS JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

Reintegração de Brandão e retirada dos processos!
Sede Fernando Legaspe (Fernandão)Av. Prof. Almeida Prado, 1362 Cidade Universitária – Butantã, São Paulo/SP
CEP: 05508-070 Tel: 3091.4380/4381/3814-5789 E-mail: sintusp@sintusp.org.br
Site: www.sintusp.org.br

