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Concentração: 2ªfeira, 16/12, 10h, Prédio da Administração da SAS

Evento: http://bit.ly/2PGocr7
Em 22/11, soubemos que a reitoria lançou um edital
para terceirizar o restaurante da Física, onde hoje
trabalham cerca de 30 funcionários, dentre efetivos e
terceirizados. O pregão marcado pela reitoria no dia
5/12 foi transferido para dia 16/12, véspera do recesso
de final de ano, aproveitando sorrateiramente, como
sempre, do esvaziamento da universidade para lançar
mais um ataque aos trabalhadores, aumentando ainda
mais a precarização do trabalho.
Na USP, os milhares de trabalhadores terceirizados, em
sua maioria mulheres negras, receberem baixíssimos
salários, estão sujeitos a contratos precários, constantes
atrasos de pagamento, assédios de todo tipo,
sobrecarga de trabalho, adoecimento, não podem usar o
busp e não tem direito à creche. Além disso, os
terceirizados dos bandejões Central e da Física não
podem sequer comer a comida que ajudam a produzir e
servir, sendo que saem desses bandejões milhares de
refeições, com o descarte diário de centenas de quilos
de sobras de alimento.
Essa absurda precarização é parte do projeto de
universidade da reitoria, que desde 2014 congelou
contratações de funcionários efetivos. Em 2017, esse
ataque foi brutalmente acentuado com os parâmetros
de sustentabilidade, aprovados sob o sangue dos
trabalhadores e estudantes, acelerando ainda mais o
desmonte da universidade e elevando a sobrecarga de

trabalho e o adoecimento.
Nos bandejões o nível de adoecimento físico é
inaceitável: mais da metade dos trabalhadores têm
algum tipo de restrição de movimento! Além do
adoecimento mental: verdadeira epidemia causada pela
sobrecarga de trabalho e pelo assédio moral constante.
O Sintusp sempre esteve e sempre estará na luta lado a
lado com os trabalhadores terceirizados, seja nas greves
que denunciavam o não pagamento de direitos e
demissões, seja nas denuncias acerca das massacrantes
condições de trabalho, como nas salas de louça,
defendendo a efetivação de todos os terceirizados sem a
necessidade de concurso público. Diante de mais esse
ataque nos colocamos ao lado dos trabalhadores para
denunciar o avanço da precarização e da privatização na
universidade, pois o avanço da terceirização é o ponto
central na implementação de uma lógica privatista de
universidade. Portanto é fundamental a mais profunda
unidade entre estudantes, funcionários efetivos e
terceirizados e professores para combatermos mais este
ataque!

Por isso nesta segunda-feira, 16/12, 10h,
estaremos em vigília no Prédio de Administração
Central da SAS para combatermos até as últimas
consequências a terceirização do bandejão da
Física!

- Não à terceirização do bandejão da Física!
- Pela efetivação de todos os trabalhadores terceirizados!
- Abertura imediata de concurso público para que não haja mais sobrecarga
de trabalho e adoecimento!
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