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“Rodas começou a Rodar!”

SOBRE  A  REUNIÃO
DE  NEGOCIAÇÃO

Ocorrida dia 6/10/2011
PRÊMIO: O primeiro ponto (extrapauta) foi sobre o pagamento do prêmio de excelência já que a USP
ascendeu em todos os rankings, inclusive se tornando agora a melhor Universidade da América Latina.
Os representantes da reitoria, Prof. Amadio - chefe de gabinete; Prof. Wandeley Messias e Prof. Waldyr Jorge,
informaram que a Comissão que decide anualmente o prêmio, inclusive valores e datas de pagamento, já fez
uma reunião para definir sobre o prêmio, entretanto o Prof. Hélio Nogueira da Cruz, presidente da Comissão,
não informou sobre os encaminhamentos do prêmio, apenas disse que o processo foi enviado à Procuradoria
Geral da USP para parecer de uma indagação da Comissão.
Reafirmamos, quem quiser mais detalhes e mais informações deve ligar para o ramal: 3404 ou encaminhar e-
mail para gvr@usp.br - Pergunte para quem sabe!

SAÚDE: Sobre o Projeto de Saúde, os representantes dos trabalhadores cobraram a reunião da Comissão
de Saúde (Prof. Marcos Boulos e o Sindicato), que havia ficado de ser agendada há tempos, prometeram
marcar.

TERCEIRIZAÇÃO: Também no caso da terceirização, o Sintusp cobrou a promessa feita por Rodas,
em reunião do Cruesp com o Fórum das Seis, de firmar uma Comissão entre reitoria, Sintusp e Adusp para
discutir terceirização. Ficaram de encaminhar junto ao reitor.

EDUCAÇÃO: Foi cobrada a merenda escolar para todos estudantes da Escola de Aplicação. Os
representantes da reitoria se declaram “pasmos” ao saber que a USP não estava cumprindo algo que é
Constitucional e, que a diretoria da Faculdade de  Educação, Profa. Lisete não tenha requisitado da USP a
merenda escolar.
Também foi cobrado a demora em resolver a questão do reconhecimento das educadoras infantis.

EEL: A reitoria informou que após várias tramitações, a complementação salarial para a equiparação com os
salários da USP deverá ser aprovada na próxima reunião do Conselho Universitário, provavelmente dia 18/10/
2011.

PROADE AGINDO...
No último dia do Seminário de Saúde (7/10),  recebemos a informação de que dois companheiros do restaurante
da enfermagem e uma companheira do restaurante dos docentes acabavam de ser demitidos através da avaliação
de estágio probatório, mecanismo pelo qual o famigerado PROADE já vem sendo implementado em unidades
como a COSEAS, apesar de ainda não aprovado definitivamente pela REItoria.
Trata-se de um alerta a todos nós funcionários(as) de que a reitoria pretende avançar em “conta gotas” na
demissão em massa, para sucatear cada vez mais a universidade e assim justificar o avanço da privatização e
da terceirização.

PROADE: É preciso combatê-lo! URGENTE!!!
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REINTEGRAÇÃO DE BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
E a situação  dos companheiros  da EEL (antiga Faenquil )?!

GOLPE NÃO É REVOLUÇÃO
DITADURA NÃO É REGIME

Dezenas de estudantes e funcionários fizeram uma manifestação dia 6/10/2011 diante do canteiro de obras,
cercado por tapumes, onde havia uma placa (retirada na 3ª feira, 4/10) onde lia-se “Monumento em Homenagem
a mortos e cassados na revolução de 1964”.
Chamar a Ditadura Militar - que prendeu,
torturou, matou e cassou vários estudantes,
funcionários e professores desta Universidade
- de Revolução, indignou grande parte dos três
segmentos (Funcionários, Estudantes e
Professores), que tomaram conhecimento do
fato.
Muitas foram as manifestações pela internet e
imprensa, o que obrigou a Ministra da Secretaria
Nacional de Direitos Humanos da presidência
da República a declarar que ISTO É UM
ABSURDO!
A placa foi retirada e a USP, juntamente com o Núcleo de Estudos da Violência da USP, declarou à imprensa que
houve um erro no nome do movimento. Ora, erro é trocar SS por Ç. Denominar como Revolução de 1964 o
Golpe Militar é fazer o jogo dos próprios militares, golpistas e apoiadores da Ditadura.
Na nota, encaminhada à imprensa, a USP diz que o nome correto é “Monumento em homenagem a mortos e
cassados pelo Regime Militar”.

É bom lembrar que os mesmos que chamavam Golpe de Revolução,
denominavam de Regime Militar o período, de mais de 20 anos, de
Ditadura Militar, compreendido entre 1964 a 1985.
Na manifestação, além dos funcionários e estudantes (Sintusp e DCE),
falaram Angela, ex-funcionária e ex-estudante da USP (perseguida pela
Ditadura que a fez perde o emprego e que teve seu companheiro
Merlino, também ex-estudante da USP, morto nas mais bárbaras
torturas) e o companheiro Jano Ribeiro, do Fórum de ex-presos
políticos e que ficou preso junto com Alexandre Vanuchi Leme, morto
n tortura e cujo nome foi dado ao DCE da USP.

No Ato ficou decidido que não haverá na USP monumento que traga o nome de Regime Militar, em lugar da
Ditadura.
O nome que exigimos é MONUMENTO EM HOMENAGEM A MORTOS, PRESOS, TORTURADOS E
CASSADOS PELA DITADURA MILITAR.

Seminário da Saúde
Foi realizado, dias 6 e 7 de outubro, o Seminário de Saúde, convocado pelo Sintusp.
As informações e resoluções do Seminário serão publicadas para todos os trabalhadores em breve.

AGENDE: Dia 19/10 - DEBATE: “A Ditadura e a
continuidade da luta de classes” - 12h30 - no Sintusp

Ato realizado dia 6/10, em frente à construção do Monumento
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