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AMANHÃ [28], ÀS 12H30, NA GEOGRAFIA

ASSEMBLEIA DECISIVA
Neste dia, os funcionário da USP têm como grande missão decidir se assinamos ou não o acordo coletivo de
trabalho, proposto pela reitoria.
Sexta, 24, ocorreu reunião entre Copert e Sintusp, que levou todas as proposituras recebidas da categoria para
negociação. Algumas foram aceitas, outras demandaram muita discussão e mesmo assim foram rechaçadas.
A próxima reunião entre Copert e Sintusp ocorrerá ainda hoje [27]. A última versão da minuta do acordo coletivo
de trabalho (4ª versão) foi enviada ao Sintusp no final da 5ª feira, 23, e encaminhada a todos os e-mails cadastrados no Sintusp na sexta pela manhã, assim como disponibilizada no facebook do Sintusp.

É MUITO IMPORTANTE QUE TODOS LEIAM E COMPAREÇAM À
ASSEMBLEIA ESCLARECIDOS, POIS A DECISÃO SOBRE
O ACORDO COLETIVO SERÁ DA CATEGORIA
NOVA SEDE DO SINTUSP
Conforme negociações ocorridas no Ministério Público do
Trabalho entre reitoria e Sindicato, a reitoria está terminando as reformas necessárias da área concedida ao Sindicato e a mudança para este local irá ocorrer no período de 03
a 10 de abril de 2017, portanto, o atendimento poderá ser
interrompido alguns dias.
A nova sede será instalada na Avenida Professor Almeida
Prado, 1280, na Cidade Universitária, ou seja, onde era a
Prefeitura do Campus, vizinha da sede da ADUSP.
Esta vitória foi possível, devido à solidariedade recebida do
movimento sindical, Centrais Sindicais, apoio internacional
do mundo todo com mais de seis mil assinaturas, deputados estaduais, vereadores, movimentos sociais, entidades
de classes, partidos políticos, associações e trabalhadores
(as), que reconhecem no SINTUSP um Sindicato de luta,
compromissado com a classe trabalhadora nacional e internacional.
No dia 19 de abril , a partir das 16 horas, estaremos realizando a Inauguração da nova Sede e desde já convidamos
todos os nossos associados, trabalhadores, professores e
estudantes da USP.
Convidamos e agradecemos também todos os nossos
apoiadores nesta luta.

ESTE É O ZAGO...
“Precisamos

ousar mais
para que o dinheiro investido na USP não se perca
com pesquisadores ou
funcionários que não querem sair da zona de conforto.”
Quais as razões para a gastança?Quando fomos verificar os motivos, percebemos que a universidade havia expandido muito a contratação de servidores
técnicos-administrativos e eles estavam ganhando muito bem. Segundo
nossos cálculos, 80% dos servidores
da USP tiveram 80% de aumento em
quatro anos... [trecho da entrevista
do REItor à revista Veja]
http://veja.abril.com.br/complemento/
entrevista/marco-antonio-zago.html

SÃO INÚMERAS MOÇÕES DE REPÚDIO À VIOLÊNCIA POLICIAL
Aqui temos divulgado as moções institucionais de repúdio à violência policial promovida por Zago no último dia 7
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE
PSICOLOGIA SOCIAL E DO TRABALHO
Moção de repúdio à violência da Reitoria da USP e
da Tropa de Choque da Polícia Militar no dia 7 de
março de 2017
O Conselho do Departamento de Psicologia Social e
do Trabalho do Instituto de Psicologia da Universidade
de São Paulo, reunido em 8 de março de 2017, repudiou veementemente: 1 - a ação da Reitoria da Universidade de São Paulo por permitir a entrada massiva da
Tropa de Choque da Polícia Militar no campus Butantã
e a violência investida contra estudantes, funcionários
docentes e técnico-administrativos e outras pessoas
da comunidade USP concentrados pacificamente em
frente à sala do Conselho Universitário no prédio da
Reitoria no dia 7 de março de 2017; 2 - o modo autoritário pelo qual o reitor Marco Antonio Zago conduziu
a reunião do CO, constrangendo e impedindo a manifestação de conselheiros/as que questionavam realização da reunião às custas de um estado de guerra;
3 – a deliberação do CO, obtida sob tal arbitrariedade
e brutal repressão policial.
Continuaremos divulgando,
acompanhem!

Faculdade de Ciências Farmacêuticas
Diretoria

CARTA ABERTA DOS DOCENTES DA FCF/USP A COMUNIDADE
USP

Nós, professores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São

Paulo, tomamos conhecimento, pela mídia e em reunião da Congregação de
10/03/2017, de eventos ocorridos por ocasião do Conselho Universitário (CO) da USP
de 07/03/2017 e que causaram apreensão.

Soubemos que constrangimentos foram causados pela Polícia Militar aos

docentes, funcionários, alunos e transeuntes que se encontravam nas imediações do
Prédio da Reitoria e adentrariam ao recinto para reunião do CO.

Temos conhecimento de que em reuniões anteriores tal tipo de situação, não

condizente com o espírito universitário, foi contornada tomando-se medidas adequadas
em tempo hábil. Dadas essas circunstâncias opressivas que circundaram e permearam a
sessão, questionamos se não teria sido mais prudente a retirada de pauta da reunião do
CO do item polêmico.

Diante do exposto vimos por meio desta expressar nossa preocupação e repúdio

de que manifestações pacíficas tenham sido tratadas com ações repressivas.
Sem mais, subscrevemo-nos,
Prof. Adalberto Pessoa Junior
Profa. Ana Paula de Melo Loureiro
Prof. André Rolim Baby
Prof. Anil Kumar Singh
Profa. Bernadette Dora G. de Melo Franco
Profa. Carlota Rangel Yagui
Profa. Cristina Northfleet de Albuquerque
Profa. Elfriede Marianne Bacchi
Profa. Eliane Ribeiro
Profa. Elizabeth Igne Ferreira
Profa. Elvira Maria Guerra Shinohara
Prof. Ernani Pinto Junior
Prof. Fernando Salvador Moreno
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Violência contra a mulher em situação de rua
Data e horário: 29/03/2017, 4ª feira às 18h30;
Local: Praça da Sé, 108 – 1º andar (metrô Sé);
Informações: (11) 3116–1701
Inscrições gratuitas: http://www.cedem.unesp.br/#!/evento1
E-mail: eventos@cedem.unesp.br
www.cedem.unesp.br
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / C e d e m _ u n e s p _ o f i cial-718842781598083

Reintegração de Brandão e retirada dos processos!
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