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HOJE ATO NA UNESP

PELO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO
A UNESP é a Universidade Pública do Estado de São
Paulo que mais vem sofrendo com a falta de verbas públicas. Os reitores da UNESP sempre trabalharam em
cima dos interesses eleitoreiros dos governos estaduais, ampliando Campi e Cursos
pelo estado de São Paulo inteiro, sem concessões de verbas
e agora quem paga a conta são
os professores e funcionários
que ficarão sem o pagamento
do 13º Salário e talvez sem os
salários do mês de dezembro.
A UNESP gastou 13 milhões de reais com diárias corridas para o seu reitor e assessores, mas não tem di-

nheiro para pagar salário.
O FÓRUM DAS SEIS, CONVOCA TODOS OS TRABALHADORES DA USP, UNICAMP E UNESP PARA
UM GRANDE ATO NA UNESP, A PARTIR DAS 8H30,
QUANDO OCORRERÁ A REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DAQUELA UNIVERSIDADE.
Agora chegou a nossa vez que ajudar os companheiros da UNESP a
arrancar o pagamento do 13º Salário. Não podemos nos esquecer da solidariedade dos
trabalhadores da UNESP, quando ZAGO quis tirar a
SEDE do Sintusp.

50 ANOS DO AI5

RELEMBRANDO A HISTÓRIA PARA QUE ELA NÃO SE REPITA
Hoje, 13 de dezembro faz 50 anos que o AI5 [Ato Institucional nº 5 -13 de dezembro de 1968] foi decretado e teve
como autor um reitor da USP, Gama e Silva. O AI5 recrudesceu ainda mais a Ditadura Militar, já instalada desde
1964, intensificando em muito prisões, torturaa, desaparecimentos e mortes de milhares de pessoas.
Em nossa universidade também ocorreu a intervenção militar e aqui professores, estudantes e funcionários foram presos e mortos e muitos estão desaparecidos até hoje.
Ontem, na Universidade foi reeditado o livro da Adusp, sob o título “O Controle Ideológico na USP (1964-1985)”.
Cada funcionário, professor e estudante deve ler este livro e conhecer a história da ditadura militar na USP, para
que ela nunca mais passe pelos episódios tristes, como os que ocorreram durante os anos de chumbo. Que a
ditadura militar nunca mais retorne, faça o controle ideólogico e suprima as liberdades democráticas e direitos.

“DENUNCIAR A VERDADE SOBRE A MENTIRA DE UM
PASSADO QUE NÃO PASSA”
Hoje, 13/12, 50 anos após a decretação do Ato Institucional nº 5 [dezembro
de 1968], o Cordão da Mentira e outros coletivos se contrapondo a falsa
narrativa que hoje se faz presente, realizarão um grande Ato no Vão entre
os prédios do TUSP e da Maria Antônia, às 17 horas.

VAMOS JUNTOS "RESISTIR OCUPANDO O
ESQUECIMENTO COM MEMÓRIA!"

HOJE “RODA DE CONVERSA” NO
SINTUSP, ÀS 12H30, SOBRE
“CONDIÇÕES DE TRABALHO NA USP”
A Secretaria de Combate ao Assédio Moral “Regina Célia Leal” chama esta “roda de conversa” para
que façamos uma reflexão sobre as condições de
trabalho na USP, que são péssimas pela falta de
funcionários, insegurança, descontentamento e a
grande consequência o “o ASSÉDIO MORAL”, que
humilha, adoece e mata trabalhadores (as).
VENHAM PARTICIPAR

DIA 17/12/2018, REUNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS
DO GRUPO BÁSICO, ÀS 14H, NO SINTUSP
Os funcionários do Grupo Básico resolveram se unir e
lutar pela VALORIZAÇÃO.
Os funcionários do grupo básico, sofrem com o processo
de terceirização, sua grande maioria em desvio de funções, pois com a falta de funcionários e o elevado nível
de escolaridade dos mesmos, eles vem desempenhando funções do grupo técnico, sem nenhum reconhecimento por parte da universidade e ainda muitas vezes
discriminados.
Venha se unir ao grupo, para fazer parte desta luta. Esta
passando um abaixo assinado nas unidades, participem!

Festa de Confraternização

Sexta-feira, 14 de Dezembro,
às 16h, no Sintusp

Atenção Associados: Retirar o convite na própria Festa

Reintegração de Brandão
e retirada
dos processos
Não
fique
Só, !
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