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AMANHÃ = PARALISAÇÃO
E BARRAR O PACOTE ZAGO
A

manhã teremos um dia decisivo para nossas vidas, enquanto trabalhadores da USP. O pacote proposto
por Zago aponta demissões em massa, retirada de nossos benefícios (VA, VR), congelamento de nossos
salários, foi remitido para aprovação no Conselho Universitário, amanhã, precisamos barrar este terrível ataque
aos funcionários da Universidade de São Paulo.
FUNCIONÁRIO, PROFESSOR
Nas reuniões de unidades a indignação é expressa nos rostos de todos
os presentes e a palavra geral é sempre a mesma, devemos barrar esta
aprovação.
Os professores também indicam paralisação e ato juntamente com os
funcionários em frente ao Co, durante a reunião. E os estudantes, através do DCE e Centro Acadêmicos, convocam para participação massiva
de estudantes no Ato. Ou seja, os três segmentos da USP se mobilizam
contra o pacote malígno de Zago.

HOJE [6/3], ÀS 12H30, NO SINTUSP
ASSEMBLEIA GERAL DE FUNCIONÁRIOS

E ESTUDANTE

CONTRA MAIS ESTE ATAQUE!

CRONOGRAMA PARA O DIA 7/MARÇO
[PARALISAÇÃO]

• 1ª HORA: REUNIÃO NAS
UNIDADES
• A PARTIR DAS 10H,
CONCENTRAÇÃO EM
FRENTE À REITORIA/Co

VAMOS APROVAR A PARALISAÇÃO
JÁ APROVADA EM VÁRIAS UNIDADES

• 12H, INÍCIO DO ATO BARRAR A APROVAÇÃO DO
PACOTE DE ZAGO

DURANTE O ATO, EM FRENTE AO CO HAVERÁ DISTRIBUIÇÃO DO LANCHE DO FÓRUM DAS SEIS

No próximo dia 8 de março está sendo convocada a Paralisação Internacional das Mulheres em mais de 30 países, a partir de chamado de ativistas feministas dos Estados Unidos e do movimento "Nem Uma Menos" da
Argentina. O objetivo da Paralisação é que as mulheres em todo o mundo
se levantem contra toda a violência e formas de opressão neste dia 8 de
março, dia internacional de luta das mulheres.
As entidades representativas da Universidade de São Paulo como a
ADUSP (Associação de Docentes da USP), SINTUSP (Sindicato dos Trabalhadores da USP), DCE (Diretório
Central de Estudantes), Rede Não Cala e Ocupação Creche Aberta estão convocado as mulheres da USP para
participar um ato neste dia 8 de março, como parte da Paralisação Internacional das Mulheres.

O ATO TERÁ INÍCIO ÀS 11H, EM FRENTE À CRECHE CENTRAL DA
USP, E IRÁ SE DIRIGIR ATÉ A AVENIDA ALVARENGA QUE SERÁ
OCUPADA PELAS MULHERES.
GERSON OLIVEIRA, COMPANHEIRO DE TODOS!
O Sindicato dos Trabalhadores da USP repudia veementemente a agressão sofrida pelo nosso companheiro
de luta, Dr. Gerson Salvador, médico do Hospital Universitário e diretor do Sindicato dos Médicos, que tem
sido um grande defensor do Hospital, lutando arduamente contra a sua desvinculação e sucateamento.
Gerson foi designado por uma página no facebook como "a síntese do funcionalismo público maligno". Não
bastasse tamanha blasfêmia ainda é possível localizar a página através de uma mera busca no Google, o
que acarreta grande humilhação pública.
O autor ou autores da página não foram identificados, entretanto, publicamente nos colocamos ao lado de
Gerson Salvador, profissional exemplar e ser humano inquestionável .
Tal episódio por si só, já seria por demais danoso, mas ainda foi ocasionado em pleno dia do funcionalismo
público.
O Sintusp conclama a imediata retirada desta página das redes sociais, assim como a punição do autor ou
dos autores por crime de injúria.

ELEIÇÕES PARA CONSELHO
DIRETOR DE BASE
As Inscrições estarão abertas na
Sede do Sindicato até o dia 15 de
março de 2017, às 12 horas.

DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2017

O Cedebista deverá ser eleito com um mínimo de 10% dos votos da respectiva unidade. Este critério não se
aplica aos aposentados.

Reintegração de Brandão e retirada dos processos!
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