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HOJE, 7/8, ÀS 12H30
ASSEMBLEIA NO SINTUSP
O dia 10 de agosto está sendo convocado por todas as Centrais
Sindicais em todo país como um dia de paralisações e mobilizações em defesa do emprego, aposentadoria e pelos direitos.
Aqui na USP convocamos Assembleia para discutir nossa participação neste dia, principalmente no Ato em frente à Fiesp, na
Av. Paulista. O Ato deve ter início às 10 horas e terminar por
volta das 12 horas.

INFORME DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
DO ACORDO COLETIVO
A comissão já iniciou o trabalho de sistematização das propostas encaminhadas e em breve irá publicá-las no
site do SINTUSP e redes sociais para facilitar as discussões nas unidades.
Aqueles que desejarem enviar novas propostas ou adendos, terão até o dia
15 de Agosto. Enviar para: sintusp@sintusp.org.br colocar no assunto: PROPOSTA - ACORDO COLETIVO.
A comissão de sistematização reunida em 2 de agosto, definiu o calendário
de reuniões e assembleias para discussão final e aprovação da minuta de
Acordo Coletivo a ser apresentada para a COPERT.
15 de agosto: Prazo final para entrega de propostas pelas unidades ao SINTUSP.
21 de agosto: Primeira assembleia no campus da capital [Nesta Assembleia deverá ser discutido se o
Sindicato assina NOVAMENTE o Acordo Coletivo de Trabalho ou não, portanto, a participação de todos é
fundamental]
22 a 28 de agosto: Assembleias nos campi do interior.
29 de agosto: Segunda Assembleia do campus da capital.
30 de agosto: Sugestão de data para entrega da Minuta à COPERT.
No dia 7 de agosto teremos a primeira reunião com a COPERT para discussão dos pontos já aprovados em
assembleia (pauta das mulheres e motoristas) e proposição de um calendário de reuniões para finalização das
negociações até o final de setembro.
ATENÇÃO: Todos os cedebistas e diretores deverão fazer as reuniões de unidades até o dia 15 de agosto.

O SINTUSP SOMOS TODOS NÓS! FILIE-SE!!

JULGAMENTO DA AÇÃO DA GREVE DE 2016, NO TST
No dia 13 de Agosto, às 13 horas, no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, será julgada Ação Judicial da
Greve de 2016, referente ao pagamento dos dias descontados por ZAGO.
O relator será o Ministro Dr. Ives Gandra Martins Filho, que é favorável a Reforma Trabalhista.
O Dr. Alceu fará a defesa oral em Plenário.
Enquanto isto, a reitoria não se manifestou sobre a Reunião com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Se o assunto fosse de interesse do prof. Gerson – Coordenador Chefe de Gabinete, com certeza a reunião já
teria sido marcada com o reitor. Princípio seguido pela administração da USP: “Primeiro a farinha no meu pilão,
depois as migalhas para os peões”.

TODO APOIO E SOLIDARIEDADE À
LUTA DA OCUPAÇÃO DOS QUEIXADAS
As famílias desalojadas da Ocupação dos Queixadas
buscando resistência retomam o mesmo terreno, resistindo e lutando por moradia. Estão reocupando o mesmo local do qual foram despejados de forma violenta e
ilegal, pois não havia nenhuma ordem judicial e sequer
havia sido solicitado pelo proprietário do terreno.

ESTRADA DA ALPINA, INDUSTRIAL
ANHANGUERA, OSASCO - SP,
06276-180, BRASIL
MAIS INFORMAÇÕES:
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Agora contam com nossa solidariedade, por isso, o Sintusp se torna um ponto de arrecadação, os pedidos são
de utensílios de cozinha coletiva, roupas e alimentos não
perecíveis para melhorar a estrutura da ocupação, principalmente do barracão dos "queixadinhas". O Sintusp
irá entregar todos os donativos na ocupação, que fica no
município de Cajamar, interior de São Paulo.

Em defesa da Educação Pública e Gratuita

ATO PÚBLICO/AUDIÊNCIA PÚBLICA
14 DE AGOSTO, ÀS 10H30, NA ALESP

O Fórum defende emendas à LDO-2019 que contemplam o aumento de recursos para as universidades e o
Centro Paula Souza, o fm das manobras na base de cálculo do ICMS (o governo retira, indevidamente, vários
itens do cálculo antesde repassar os valores às universidades), e que o governo cumpra a lei complementar
1010/2017 e arque com a insufciênciafnanceira das universidades.
Na proposta LDO 2019 enviada pelo governo à Alesp não há nada a mais para as universidades além dos 9,57%
do ICMS Quota-Parte do Estado e de uma quantidade muito pouco expressiva de recursos advindos dos royalties do petróleo.
As emendas propostas pelo Fórum reivindicam mais recursos para o conjunto da educação pública (33% do total
de receitas do estado), para as universidades (há emendas prevendo alíquotas de 9,57% 10%, 11% e 11,6% do
ICMS – Quota-Parte do Estado, sempre sobre o “total do produto”, ou seja, sem a maquiagem contábil feita pelo
governo) e para o Centro Paula Souza (dotação de 3,3% do total do produto do ICMS QPE).
VAMOS JUNTOS LUTAR POR MAIS VERBAS PARA USP, UNESP, UNICAMP E CENTRO PAULA SOUZA!
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