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4ªF [22/3] ASSEMBLEIA GERAL
ÀS 12H30, NA GEOGRAFIA
COM A PRESENÇA DO NOSSO ADVOGADO
PAUTA

Em todas as reuniões de unidades, tem sido reivindicada a presença
do Dr. Alceu para tirar dúvidas sobre o acordo coletivo, banco de horas
e outros temas. Em algumas unidades, foram propostas reuniões por
blocos de unidades para esta finalidade.
A proposta viável, entretanto, é a de uma Assembleia Geral para a
qual estamos convocando TODOS, dada importância do assunto e da
grande quantidade de dúvidas levantadas pela categoria.
É importante lembrar que na capital a assembleia final sobre o
assunto acontecerá no dia 28/3.

NA ASSEMBLEIA, TAMBÉM SERÁ DISCUTIDA A PAUTA DA
CAMPANHA SALARIAL 2017
O Fórum das Seis já vem discutindo a pauta da campanha salarial 2017, inclusive sobre o índice a
ser reivindicado. Os trabalhadores da USP ainda não se posicionaram a respeito dessa pauta, em
decorrência dos inúmeros problemas criados por este reitor autoritário que, a cada dia, vem com novos
ataques aos trabalhadores e estudantes, apontando para o desmonte total da USP, rumo à privatização.

ATENÇÃO SÓCIO DO SINTUSP
PROCURE HOJE [21/3] A URNA EM SUA UNIDADE E VOTE NO SEU OU NOS
SEUS CANDIDATOS. CADA UNIDADE TEM A SUA QUANTIDADE DE REPRESENTANTES JUNTO AO CONSELHO DE BASE DO SINTUSP [CDB], CONFORME DIVULGADO EM BOLETIM ESPECÍFICO.
FORTALEÇA SUA UNIDADE, ELEJA REPRESENTANTES JUNTO AO CDB/
SINTUSP, QUE SERÃO RESPONSÁVEIS TANTO DE TRAZER OS PROBLEMAS DA UNIDADE QUANTO LEVAR AS SOLUÇÕES PROPOSTAS DURANTE
AS REUNIÕES.

TODO SÓCIO DO SINTUSP VOTA!

Nos Hospitais Universitários
(HU e HRAC) a eleição será
dias 21 e 22/3, das 7 às 19 horas

HOJE [21/3], ÀS 17H NO TEATRO MUNICIPAL
ATO "21 DIAS CONTRA O RACISMO"- COMBATE AO RACISMO E CAPITALISMO

Há 57 anos atrás ocorria na África do Sul, durante o regime
do Apartheid, o que ficaria conhecido como “O Massacre de
Shaperville”, que era um ato pacífico contra a “Lei do Passe”, que impunha aos cidadãos negros da África do Sul, o
porte de um passaporte para poder ter acesso às regiões centrais das cidades, estando assim presos aos bairros periféricos caso não tivessem autorização para trabalhar nas regiões
centrais, nas quais moravam a parcela rica e branca do país.
A situação precipitou um regime de segregação racial adotado de 1948 a 1994 pelos sucessivos governos do Partido
Nacional na África do Sul, no qual os direitos da maioria
negra dos habitantes foram cerceados pelo governo formado
pela minoria branca.
No dia 21 de março de 1960, milhares de manifestantes caminhavam passivamente quando, sem nenhum aviso, a polícia decidiu abrir fogo contra os manifestantes. Isso resultou
em 69 mortos e mais de 180 feridos. O mesmo ocorreu em
Langa, na periferia da Cidade do Cabo, onde houve mais 3
mortos e 26 feridos. Como forma de lembrar este dia, foi instituído o “Dia internacional Contra a Discriminação Racial”.

Amanhã se conclui uma jornada de 21 dias de ações de combate ao racismo e o capitalismo com um ato simbólico em
frente ao Teatro Municipal onde surgiu o Movimento Negro
Unificado em 1978 marcando esse dia também como parte
do combate ao racismo e a exploração capitalista.
Rapper Luana Hansen - Movimento Cultural das Favelas - DNA - África
(Diásporas das Nações africanas) - IdentidÁfrica - Biblioteca Virtual de
Literatura Afro e Afins -Sarau da São Remo - Coletivo Cláudias - Núcleo
de Consciência Negra da UNICAMP – Encontro AFRO-SP – Coletivo
Tapera Taperá – Produção Preta – Emmy Cultura dos Tambores – Casa
Casilêoca de Cultura – Coletivo Negrume - Secretaria de Negras e Negros
do Sintusp – Secretaria de Negras e Negros dos Metroviários de São Paulo
– Esquerda Diário – Juventude Faísca: Anticapitalista e Revolucionária –
Coletivo Negro Minervino de Oliveira – Coletivo Negro Quilombo Raça e
Classe/ SP – Movimento Hip-Hop O3 (Ouvir, Ousar, Organizar) – Secretaria de Negros do PSTU – Centro Acadêmico Professor Paulo Freire (Pedagogia/ USP) – Centro Acadêmico Ciências Sociais da Fundação Santo
André – Centro Acadêmico da UFABC – Sindicato dos Trabalhadores da
UFABC – Restaurante Vegetariano Congolês Congolinária – Professores
Pela Base – Levante Negro – Secretaria Contra as Opressões do Sindsef/
SP - Coletivo Mãos Negras (Presidente Prudente/ SP) - Coletivo de Estudantes Negros Dandara (Assis/SP)

A companheira Soraya Misleh, jornalista palestino-brasileira e grande militante da causa palestina, parceira
de nosso sindicato em diversos momentos, está lançando um livro intitulado Al Nakba – um estudo sobre a
catástrofe palestina. Além de breve contextualização histórica sobre os acontecimentos que culminaram na Nakba
(catástrofe palestina que significou a criação do Estado de Israel em 15 de maio de 1948), o livro aborda como se
deu o processo de expulsão e destruição da aldeia de Qaqun naquele ano, onde o pai da autora nasceu. Resgatar
essa memória é fundamental ao reconhecimento histórico necessário a uma solução justa, que contemple o retorno
dos milhões de refugiados palestinos às terras de onde foram e continuam a ser expulsos.
Para viabilizar a impressão do livro, a companheira está fazendo uma campanha de arrecadação pela internet, com
venda antecipada do livro através de contribuições de R$20,00, além de outras possibilidades de contribuição. Para
contribuir, acessar o link: https://www.kickante.com.br/campanhas/al-nakba-um-estudo-sobre-catastrofe-palestina
CONTRIBUA E FORTALEÇA A DIVULGAÇÃO DESSA OBRA MILITANTE!

Reintegração de Brandão e retirada dos processos!
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