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ASSEMBLEIA GERAL DE ASSOCIADOS
AMANHÃ, 16/10, ÀS 12H30, NA HISTÓRIA

PAUTA: DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
HOJE, ÀS 17H, NA PÇA
DO RELÓGIO

TODOS EM DEFESA
DA PAZ E DA
DEMOCRACIA,
CONTRA A VIOLÊNCIA
POLÍTICA E O
DISCURSO DE ÓDIO!
Quarta-feira, 10 de outubro, o Fórum das Seis reunido resolve
encaminhar-se à reitoria da USP, casa do presidente do Cruesp,
para obter resposta aos ofícios encaminhados ao Cruesp para
agendamento de reunião de negociação.
Os companheiros do Fórum entraram e informaram que ficariam na reitoria o tempo que fosse necessário para obter o
agendamento. Após longa espera foram informados que haverá uma reunião do Cruesp com o Fórum das Seis, sem data
marcada, pois ainda há necessidade dos reitores de reunirem
antes.
A insistência do Fórum das Seis se dá em virtude de aumento confirmado da arrecadação do ICMS, portanto, conforme acordo de final de greve, deve haver uma nova reunião para verificar um reajuste complementar aos concedido na nossa data-base (1,5%), quando o próprio reitor da USP, presidente do Cruesp, reconheceu ser insuficiente.
Importante aqui ressaltar que o Fórum das Seis saiu insistindo que a reunião ocorra já na próxima semana, ou
seja, nesta. Aguardamos agendamento imediato.

URGENTE: ASSEMBLEIA GERAL - DIA 18/10
ÀS 12H30, (LOCAL A SER CONFIRMADO)
Chegamos ao segundo turno com Bolsonaro tendo uma votação expressiva. Logo nos dias seguintes às eleições, um setor de seus eleitores se radicalizou atacando LGBTs, mulheres, chegando ao ponto de assassinar o mestre Moa de capoeira por uma discussão sobre as eleições.
A candidatura do Bolsonaro está tendo apoio das forças armadas e do imperialismo dos
EUA, buscando
fechar
pela
direita a crise de representatividade aberta em 2013. E, dessa forma, aplicar ataques contra os
trabalhadores, como a reforma da previdência, e entregar o país para o imperialismo através das privatizações de empresas estatais. Coloca explicitamente que quer avançar sobre direitos democráticos, dissolver o ministério do trabalho, o que se voltará contra a organização sindical dos trabalhadores.
Na USP, estudantes e professores estão organizando comitês contra o avanço da direita, que juntos já mobilizou milhares de pessoas.
Nossa categoria, que luta há anos por melhores condições de vida e de trabalho, precisa se levantar contra o
avanço dessa extrema-direita.
Por isso, convocamos todas as trabalhadoras e trabalhadores para discutir em assembleia medidas de ação
para defender os direitos democráticos dos trabalhadores e do povo.

Sintusp na luta contra o Assédio
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“COMBATE AO
ASSÉDIO MORAL E
SEXUAL NO TRABALHO”
Anfiteatro do ICB III "Luiz Rachid Trabulsi"
Av. Prof. Irineu Prestes, 2415 - Térreo
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13 horas: Denúncia, Acolhimento e Tratamento
8 horas: Café da manhã
eintegração de randão e retirada dos processos
9 horas: "Combate
ao Asssédio Moral e Sexual do Assédio Moral e Sexual no Trabalho e ReSede Fernando Legaspe (Fernandão)Av. Prof. Almeida Prado, 1362 Cidade Universitária – Butantã, São Paulo/SP
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