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É HORA DE LUTAR

TODOS CONTRA
A REFORMA DA
PREVIDÊNCIA!

HOJE, 20/FEV, ÀS 10 HORAS, NA PRAÇA DA SÉ

REITORIA AVANÇA COM A TERCEIRIZAÇÃO NO BANDEJÃO DA FÍSICA
Depois de muitos anos expondo os trabalhadores efetivos à condições de trabalho exaustivas, com ritmos alucinantes, esforços repetitivos, sobrecarga de trabalho e congelamento de contratação, a Reitoria provocou o
adoecimento dos trabalhadores do bandejão.
Nos últimos anos a política da Reitoria da USP tem sido congelar contratações e incentivar a demissão de funcionários pela via de dois PIDV’s, em que mais de 2.800 trabalhadores da USP saíram. Essa política tem servido
como justificativa para a terceirização de vários setores dentro da Universidade, em especial os restaurantes,
como da Faculdade de Direito, da Saúde Pública e Enfermagem, da Prefeitura, dos Docentes, assim como a sala
de louça do bandejão central, e agora o da Física.
Não bastasse a divisão entre trabalhadores de primeira e segunda categoria que a Reitoria impõe contra a nossa
classe com a terceirização, a administração central vem impondo uma condição de trabalho ainda mais dura de
trabalho em um serviço que já era pesado quando feito pelos efetivos, e que agora é feito por um número ainda
menor de trabalhadores terceirizados que recebem a metáfora do salário de um efetivo e sequer podem comer
a comida que ajudam a produzir, causando uma segregação e discriminação dentro da Universidade. Isso para
não falar do assédio moral das chefias imediatas que mudam a seu bel prazer os horários e jornadas de trabalho
dos funcionários além de outras irregularidades.
Nós do sindicato viemos denunciando há anos essa política consciente e sistemática da Reitoria em avançar
na terceirização como parte do projeto privatista de Universidade, em que um punhado de empresários lucram
com o repasse de verba pública para os seus cofres em troca da compra da super-exploração que arranca o
couro dos trabalhadores dentro da Universidade de "excelência". Por isso lutamos por mais contratação de funcionários efetivos, contra a terceirização e em defesa dos trabalhadores terceirizados. Batalhamos pela unidade
das fileiras operárias reivindicamos a igualdade salarial entre efetivos e terceirizados e a efetivação imediata de
todos os trabalhadores terceirizados.

EXPLORAÇÃO DAS MULHERES TERCEIRIZADAS
Com muita indignação, estamos observando o elevado nível de exploração das mulheres terceirizadas na USP.
As empresas terceirizadas diminuíram a mão de obra e aumentaram a exploração das mulheres, pois hoje os
contratos com a Universidade não são mais baseados em postos de trabalho e sim em metros quadrados limpos.
Existem prédios com oito andares, mais anexos e banheiros públicos, com 20 trabalhadores (18 mulheres e dois
homens), como é o caso do MAC e muitas outras unidades.
Estas mulheres são invisíveis para a reitoria, para as administrações das unidades e até mesmo muitas vezes,
para os funcionários.
A universidade continua machista e não reconhece a dupla jornada de trabalho destas mulheres, que ganham
misérias sem direitos sociais e são obrigadas a se submeterem as humilhações.

A EACH possui apenas 13 funcionários para dar conta da limpeza do Campus inteiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
7º CONGRESSO ESTATUTÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA USP
O SINTUSP – Sindicato dos Funcionários da USP, nos termos do artigo 20º e seguintes do Estatuto da entidade,
vem convocar todos os servidores da USP, integrantes da base, em especial os associados ao Sindicato, para
participarem do 7º CONGRESSO ESTATUTÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA USP, que realizar-se-á nos dias
22, 23, 24 e 25 de abril de 2019 no Campus de São Paulo da Universidade de São Paulo, conforme Programação elaborada pela Comissão Organizadora do Congresso e publicada nos meios de comunicação da entidade.
O Temário do 7º Congresso Estatutário dos Funcionários da USP será: Conjuntura Nacional e Internacional,
Educação e Universidades, Combate às Opressões, Concepção Sindical e Mudanças Estatutárias.
As inscrições dos (as) delegados (as) irão até o dia 11 de abril de 2019, às 18 horas, na Secretaria Sindical do
Sindicato. As Assembleias de unidades devem ocorrer até 10 de abril de 2019 e no dia 11 de abril de 2019, às
12h30, na sede do Sindicato ocorrerá Assembleia Geral dos Funcionários da USP, para a indicação de Delegados.
São Paulo, 19 de Fevereiro de 2019.
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