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“O CEPEUSP NÃO ESTÁ SENDO VENDIDO”
Segundo a Direção do CEPEUSP

O Sindicato esteve conversando com a direção do CEPEUSP, que esclareceu que o “CEPEUSP, não está sendo
vendido”. Ele foi aberto para um grande evento esportivo que a Caixa Econômica Federal realiza, denominado
FENAE – Feira Nacional do Esporte. Neste evento participam funcionários (as) e dependentes da CAIXA, ocorre
a cada dois anos em capitais do Brasil. Este ano o evento ocorreu em São Paulo de 15 à 20 de julho, no CEPEUSP.
O espaço do CEPEUSP foi alocado para a
Caixa Econômica Federal, mediante um contrato de concessão do local, sem prejudicar
as atividades normais do CEPE, e a Caixa se
responsabilizou com materiais e recursos humanos próprios para a realização do evento.
O CEPEUSP recebeu por esta concessão, R$
550.000,00, sendo este dinheiro integralmente
revertido para melhorias e reformas do CEPEUSP.

Restaurante montado par aatender o evento no Cepeusp

NOTÍCIAS DA FFLCH... A LUTA CONTINUA!!!
NOTA DE PESAR
Com grande pesar informamos que Márcia Regina de Jesus, funcionária da Seção de Alunos da Geografia e
História, faleceu quinta-feira, 19/07. Nossa solidariedade aos familiares, aos amigos, aos colegas da FFLCH e
todos que sentem a sua triste perda.

ADIAMENTO DA NEGOCIAÇÃO
Em razão do luto pela perda da colega, a reunião de negociação que ocorreria na última sexta-feira foi remarcada para terça-feira pela manhã. Reiteramos nosso pedido de apoio e convidamos todos para um novo ato-vigília
contra a perseguição política aos funcionários da FFLCH.

AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, 24/07
às 9h30, na Administração da FFLCH
4ª FEIRA O ALMOÇO É NO SINTUSP!

O ponto de encontro nesta quarta-feira será novamente o Sintusp. O almoço, um prato típico da culinária nordestina, SARAPATEL. O valor R$ 15,00 - aceitamos todos os cartões (débito/crédito e VR)
Nos dias em que servimos almoço, percebemos vários colegas se reencontrando, quando o papo transcorre
descontraído, bons momentos são recordados e várias atividades propostas.
Nosso salão, palco de discussões sérias e determinações importantes da luta tanto na USP quanto no país, se
reveste de mesas e cadeiras e da cozinha exalam aromas maravilhosos que assanham o paladar de todos, venha você também na 4ª fazer parte desta grande família que é o Sintusp!

MURO DE VIDRO DA RAIA
O muro de vidro da raia, foi projeto da Reitoria. Os vidros estão sendo quebrados por pessoas, que retiram os
30 quilos de “alumínio puro”, que sustentam cada vidro, para vendê-los. O custo de cada vidro é de R$ 4.000,00.
Quem está arcando com o custo? Ninguém sabe.
A reitoria quando assumiu o Projeto “Cidade Linda” se esqueceu da miséria e exclusão social, ao redor da Universidade de São Paulo, bem como, tirou a única prestação de serviços que a universidade proporcionava á
esta população: o Hospital Universitário.
Esperamos que o atual reitor reveja esta política e faça novas parcerias, mas para criar creches, serviços de
saúde, escolinha de futebol para crianças que residem ao redor da USP. Isto sim, é lindo, maravilhoso para a
humanidade.

DIA 2 DE AGOSTO, ÀS 8H30, NO SINTUSP

REUNIÃO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DE PROPOSITURAS PARA O
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
1. Vania Ferreira Gomes Dias – EE

8. Alexandre Pariol Filho - FD

2. Kleber Rodrigues Bianchi - MAE

9. Claudionor Brandão – PUSP - C

3. Rafael Asakura Borguin Eustaquio - FMVZ

10. Neli Maria Paschoarelli Wada - HRAC

4. Luiz Fellipe Lisbôa Mattos - IB

11. Solange Conceição Lopes - SAS

5. Luis Ricardo Sesso - ESALQ

12. Marcello Ferreira dos Santos - SAS

6. Rosa Maria Cerdeira Barros - FCF

13. Luis Ribeiro de Paula Jr. – PUSP - RP

7. Marcelo Cardagi - IB

10 DE AGOSTO
DIA DO BASTA
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