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22/03 – INÍCIO DA LUTA CONTRA

A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

As Centrais Sindicais chamam um DIA NACIONAL DE LUTA em todo país, contra a REFORMA DA
PREVIDENCIA de Bolsonaro, que é a pior que já foi apresentada contra os trabalhadores. Não se engane.
Não é a aposentadoria dos trabalhadores que esta afundando o país. Pois eles querem que os
trabalhadores (as) mais uma vez paguem a conta.
Não adianta os estudantes falarem que não tem nada com isto, pois eles são os futuros trabalhadores sem
aposentadoria e previdência social, se não barrarmos a reforma da previdência. Além disso, os que já estão
aposentados também serão prejudicados com esta reforma.

Entenda o que perderemos com a Reforma, na qual as mulheres serão as mais afetadas:

O Beneficio de Prestação Continuada cai para 400 reais, inclusive para idosos e pessoas com deficiência: - - Será que os Deputados conseguirão viver com 400 reais?
- Aumento do valor da contribuição para o INSS para todos os trabalhadores.
- Tempo de Contribuição de 40 anos para depois se aposentar.
- A idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres.
- Redução do PIS
- Trabalhador Rural pagará mais
- Diminuição das pensões por morte.
- Acaba com a aposentadoria especial.
- Aposentado demitido não receberá o FGTS, pois o governo prepara um pacote junto com a Reforma para
demitir todos os aposentados que hoje ainda trabalham.
- Todos os servidores públicos estatutários e celetistas serão prejudicados no recolhimento da contribuição e
no valor da aposentadoria.

Nos meandros da Reforma da Previdência, existem elementos nocivos para os trabalhadores, como por
exemplo, o sistema de capitalização. Será que todos os trabalhadores terão dinheiro para comprar a sua
previdência??? Portanto chegou a hora de PARALISARMOS no período da manhã, no dia 22/03, e
iniciarmos a luta contra esta Reforma, pois se esta passar, Bolsonaro transformará a vida dos trabalhadores
(as) em um inferno.

Assembleia Geral dos Trabalhadores da USP

20/03, 12h30, no Sindicato - Pauta: Organizar o Ato do dia 22/03

É fundamental que todos os cedebistas convoquem reuniões de unidades antes desta Assembleia e, além
de participarem, chamem todos de suas unidades para participarem da mesma!
O SINTUSP e os movimentos populares da Região Oeste, chamam um ATO NO PORTÃO 1 da USP, próximo
ao cruzamento da rua Alvarenga com a Av. Afrânio Peixoto, dia 22/03, a partir das 7h horas.

Você, funcionário da USP, não pode faltar!

- ASSEMBLEIA DOS MOTORISTAS
HOJE, 19/03, 8H, no “POOL” dos motoristas
Pauta: Reivindicações dos motoristas para o Acordo Coletivo

O 7º. CONGRESSO ESTATUTÁRIO DOS
FUNCIONÁRIOS DA USP ESTA CHEGANDO

Nos dias 22/23/24 e 25 de Abril de 2019, o SINTUSP estará realizando do 7º. Congresso Estatutário dos
Funcionários da USP.

O Temário do Congresso será:-

1) Conjuntura Nacional e Internacional
2) Educação e Universidades
3) Combate às Opressões
4) Concepção Sindical
5) Mudanças Estatutárias
Os Delegados para o Congresso serão indicados nas Assembleias de Unidades até o dia 10/04 e na
ASSEMBLEIA GERAL DOS FUNCIONÁRIOS , a ser realizada no dia 11/04, às 12h30, no sindicato. Nesta
Assembleia a proporção será de um delegado para cada 10 presentes. O número de delegados por
unidades será publicado em Boletim Específico.

OBS: As inscrições de delegados irão até o dia 11/04/2019, às 18h, na
Secretaria Sindical do SINTUSP.
Critérios para Eleição de Delegados para o Congresso
- De 0 a 120 funcionários aplica-se o fator 1/15
- De 121 a 220 funcionários aplica-se o fator 1/20
- De 221 em diante o fator utilizado é de 1/30
- Com fração de 50% mais um (1).

DATA DE ENTREGA DE CONTRIBUIÇÕES

Todos podem apresentar contribuições relacionadas ao Temário para o 7º. Congresso Estatutário
dos Funcionários da USP até o dia 01 de abril de 2019, às 17h, na Secretaria Sindical ou podem ser
enviadas por e-mail (sindical@sintusp.org.br), por meio digital, formato word. Poderá ser entregue
também em envelope fechado, com pendrive e texto impresso até a mesma data.
Os textos de contribuições devem ter o limite de 6 (seis) mil toques por tema, sem este limite
abranger as assinaturas dos responsáveis pelos textos, que não entram na contagem de toques.
Filie-se ao seu Sindicato até o dia 12/04/2019, para poder participar das mudanças estatutárias do
SINTUSP, no Congresso.

VAMOS FORTALECER A LUTA: PARTICIPEM DO 7º.
CONGRESSO ESTATUTÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA USP.
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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