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ASSEMBLEIA GERAL DOS
ASSOCIADOS DO SINTUSP

Convocamos todos os associados do Sintusp para participarem da
Assembleia na qual a diretoria do sindicato fará a prestação de contas.

Assembleia Geral dos Funcionários da USP
- 22/03 - Dia Nacional de Lutas! A Luta contra a Reforma da Previdência e revogação da
Reforma Trabalhista!
- Campanha Salarial!

O governo Bolsonaro prepara um gigantesco ataque aos trabalhadores, em especial às mulheres
trabalhadoras: A REFORMA DA PREVIDÊNCIA! Com a qual quer nos fazer trabalhar até morrer em
condições cada vez mais precárias. Esse enorme ataque é coordenado com uma ofensiva à organização dos
trabalhadores. As centrais sindicais chamam um dia nacional de lutas contra a reforma da

Previdência e a Reforma Trabalhista para o dia 22 de março.
É fundamental que nossa categoria esteja organizada para lutar contra a reforma da previdência e todos os
ataques de Bolsonaro e dos patrões.
As grandes centrais sindicais como a CUT, dirigida pelo PT, e a CTB, dirigida pelo PCdoB, precisam organizar
um plano de lutas buscando mobilizar as bases das categorias para essa enorme batalha, que não se
encerrará no dia 22 de março.
Nossa discussão sobre a campanha salarial também precisa ser feita no marco dos ataques aos
trabalhadores e suas organizações, bem como nos ataques feitos à universidade e à educação, com
projetos como escola sem partido e privatizações e, também, no marco dos ataques às mulheres, negros e
LGBTs pelo governo Bolsonaro.

Assembleia dos Trabalhadores descontados em 2016
14/03, 14h, no pátio do Restaurante Central

Pauta: Discutir e deliberar sobre o comunicado do reitor sobre o julgamento
dos dias descontados referente à greve de 2016

SAMBA DAS MINAS
Nesta sexta-feira, 15/03, a partir das 17h30 no SINTUSP

APÓS UM ANO DA MORTE DE MARIELLE FRANCO E
ANDERSON GOMES: QUEM MANDOU MATAR MARIELLE?
No mês que marca a luta das mulheres faz
também um ano da morte de Marielle
Franco e Anderson Gomes. Marielle era
vereadora no Rio de Janeiro pelo PSol.
Militante de esquerda, mulher negra e
lésbica, sua morte foi uma tentativa de
calar as vozes que se levantavam contra a
violência do Estado.
Há um ano também perguntamos: Quem
mandou matar Marielle Franco?
As
investigações
apontam
como
responsáveis dois PMs, que foram presos
nesta terça-feira, relacionados às milícias
que contam com o apoio de bandidos e
políticos de influência. Nos fios que cruzam
o mistério sobre a morte de Marielle se
enroscam desde o Senador filho do
Presidente até o governador do Rio, que

em campanha rasgou a placa em
homenagem à jovem vereadora. Nenhuma
justiça feita em nome de Marielle. Por isso,
gritamos: O Estado é responsável!
O Sintusp, juntamente com a sua Secretaria
de Mulheres, Secretaria de Negras e Negros
e de Combate ao racismo e a Secretaria
LGBT e de diversidade sexual, convida
trabalhadoras e trabalhadores, estudantes,
professores e toda a comunidade a estar à
partir das 17h30 na sede do sindicato em
memória a Marielle.
Haverá comidas e bebidas sendo vendidas
para ajudar na arrecadação do sinsicato.
Venha fortalecer a luta contra Bolsonaro e
a Reforma da Previdência e por justiça à
Marielle!
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