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HOJE, 7/3, PARALISAÇÃO E ATO:
BARRAR A "PEC DO FIM DA USP"
Conforme foi aprovado em várias unidades da USP e ontem, 6/3, em Assembleia Geral dos Trabalhadores da USP, teremos um dia de luta dos mais importantes da história da USP.
Barrar a aprovação deste pacote absurdo de Zago, que permite a demissão de milhares de trabalhadores, congelamento de salários e corte de benefícios, como auxílio-alimentação e vale-refeição,
é vital para os trabalhadores a para a própria universidade.
ADUSP e o DCE também estão convocando o ato de hoje, 7/3, em frente ao Co!

É preciso barrar este pacote de Zago,
a famigerada “PEC DO FIM DA USP”
cronograma para HOJE, 7/3
1ª hora

reuniões de unidades;

10 horas

início da concentração em frente
à entrada do Co na reitoria;

12 horas

ato com a distribuição do manifesto do SINTUSP,
ADUSP e DCE aos membros do Co, cuja reunião
está marcada para 14h

Atenção: haverá lanche do Fórum das Seis para todos!

barrar o pacote
entenda os motivos da nossa paralisação, veja o verso do boletim

nÃO LEU O DOCUMENTO QUE A REITORIA ESTÁ REMENTENDO
AO CO, com sérios ataques?! ACESSE E LEIA NA ÍNTEGRA

http://www.sintusp.org.br/2013/index.php/publicacoes/manchetes/906-sustentabilidade

PARÂMETROS DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINACEIRA DA USP
[PINÇAMOS ALGUNS TRECHOS DO DOCUMENTO QUE SERA APRECIADO PELO Co]

CAPÍTULO II
No exercício de sua autonomia, a USP define, como limite máximo de despesas totais com pessoal,
... 85% das receitas relativas às liberações mensais de recursos do Tesouro do Estado de São Paulo...
Consideram-se despesas totais com pessoal o somatório dos gastos da USP com os ativos e inativos...
Ao atingir-se... 80% das receitas... a USP não poderá proceder a:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo
os derivados de sentença judicial...
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que impreque aumento de despesa...
E NÃO PARA POR AÍ...
Vejam bem, há anos Zago repete aos quatros ventos que o gasto com pessoal está acima de 100%, para
chegar a 85%, o que será que ele fará mesmo?
[para atingir sua meta desejada, Zago terá que demitir mais de 5.000 funcionários]
Leiam o documento na íntegra, vejam as entrelinhas e entendam mais sobre mais este desproporcional
ataque de Zago à nossa categoria.
A proposta de Zago, contida neste documento, é tão absurda que a imprensa já começa a pautar. A Folha
de São Paulo destinou a primeira página inteira do seu caderno cotidiano, para falar sobre o assunto [Folha
de São Paulo de 21/fevereiro].
TODOS DEVEM LER E ENTENDER O TAMANHO DO ATAQUE PROPOSTO POR ZAGO

barrar o pacote
ReintegraçãodeBrandãoeretiradadosprocessos!
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