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A FÚRIA DE ZAGO
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ZAGO RECEBEU DE VOLTA UMA PARCELA DE SUAS BOMBAS...
TRANSTORNADO, GRITOU E REMETEU DE VOLTA
Em março de 2017, o reitor mandou a PM atacar funcionários, estudantes e professores com balas de borracha, bombas de gás lacrimogêneo e cassetetes, com
intuito de coibir a manifestação e aprovar seu "Pacote
de Maldades" intitulado Parâmetros de Sustentabilidade econômico-financeira da USP.
A manifestação que transcorria calmamente foi dura e
covardemente atacada. O deputado Carlos Giannazi
que acompanhava a manifestação e assistiu estarrecido todos os fatos, foi alvo do ataque e recolheu cartuchos e bombas do chão após o episódio.
Agora, em audiência ocorrida dia 9 de agosto, na Alesp,

Giannazi resolveu devolver as bombas que recolheu
ao reitor, que nomeou como Gama e Silva, reitor na
época da Ditadura Militar, por seu total autoritarismo.
Todos os trabalhadores da USP precisam assistir ao
vídeo e ver a atitude transtornada no nosso magnífico
reitor, que passa a jogar as bombas de volta.
O vídeo está disponível em https://goo.gl/JxjEFf [página do Sintusp no Facebook] e será encaminhado a
todos os endereços eletrônicos cadastrados.
Caso queira receber nossos informativos eletrônicos
basta encaminhar seu contato e unidade para sintusp@sintusp.org.br

FEIJOADA NO SINTUSP

Para garantir a participação do Sintusp no 3º Congresso da CSP-Conlutas quarta-feira, 16/agosto, a partir das 12h, serviremos feijoada no salão do Sindicato.
A primeira foi um sucesso e todos os presentes pediram mais, então não perca
nesta quarta a sensacional feijoada da Solange.
O valor será o mesmo R$ 20,00 e aceitaremos cartões de débito e crédito.
Os convites poderão ser adquiridos antecipadamente na sede do Sintusp.
Ajude o Sintusp a participar deste importante Congresso, que debaterá assuntos
importantes para toda classe trabalhadora.

ATENÇÃO FUNCIONÁRIOS QUE
RECEBEM INSALUBRIDADE
Dirigentes da USP e SINTUSP se reuniram na Superintendência do Trabalho na última
sexta-feira, 11/8, para tentar resolver o problema dos trabalhadores que recebem insalubridade e estão impedidos de usar o banco de horas. Documentos foram solicitados
pelos técnicos da Superintendência e nova reunião foi agendada para dia 18/8, 15h.

O 3º CONGRESSO NACIONAL DA CSP-CONLUTAS
DE 12 A 15 DE OUTUBRO
o 3º Congresso da nossa Central Sindical e Popular se dá em um momento extremamente crítico para a classe
trabalhadora, que sofreu uma série de ataques e retirada de direitos históricos com a Reforma Trabalhista.
É hora de juntos, trabalhadores, jovens, movimentos populares, traçarmos as metas para esta grande batalha
contra patrões e o governo, que tentam jogar nas nossas costas esta crise.
O Sintusp está convocando Assembleia Geral dos Trabalhadores da USP para o dia 5 de setembro, às 12h30,
no Sintusp, para eleição de delegados para o Congresso.

ASSEMBLEIA GERAL DA CATEGORIA
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ASSEMBLEIA GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CEUMA/USP
Dia 15 de agosto, às 15 horas, ocorrerá, nas dependência da unidade, Assembleia Geral dos
Funcionários do CEUMA, com a pauta: representação dos funcionários junto ao CDB - Conselho
Diretor de Base do Sintusp, participe!

ASSEMBLEIA DE ASSOCIADOS DO SINTUSP
Dia 30 de agosto, às 12h30, na sede do Sintusp
Pauta: Prestação de contas do Sintusp

DIVULGANDO...
http://www.fsp.usp.br/site/eventos/mostrar/6630
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