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7º CONGRESSO ESTATUTÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA USP

ASSEMBLEIA GERAL
DOS FUNCIONÁRIOS
11 de Abril, 12h30, no Sintusp
PAUTA:- RETIRADA DE DELEGADOS PARA O 7º. CONGRESSO ESTATUTÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA USP

Nesta Assembleia continuará o processo de retirada de delegadas(os) para o 7°Congresso. Se você não
saiu como delegada(o) na reunião da sua unidade, ou a unidade não realizou reunião, você poderá ser
escolhido nesta Assembleia, na qual a proporção será de uma(o) delegada(o) para cada 10 presentes.
Lembrem-se que as inscrições de delegadas(os) irão até o dia 11/04/2019, às 18h, na Secretaria
Sindical do SINTUSP.

Seja participava(o) e leve as(os) companheiras(os) para a Assembleia!
ATENÇÃO: a data limite para se associar ao Sintusp para poder votar nas mudanças
estatutárias, que serão votadas no 7° Congresso, é 12/04/2019

Datas e horário das reuniões de unidades para retirar delegadas(os) para o 7° Congresso
- FMVZ - 10/04, às 10h
- EEFE - 10/04 às 14h
- Instituto de Psicologia - 09/04 às 10h
- EACH - 05/04 às 10h
- CEUMA/Maria Antônia- 08/04 às 15h
- Faculdade de Odontologia, Capital – 09/04 às 11h
- HU – 08/04 às 7h, 13h e 15h e no dia 09/04 às 7h
- POLI - 09/04 às 10h
- FAU - 08/04 às 14h
- ICB - 04/04 12h30
- FE/Escola de Aplicação 09/04, às 14h30, saguão do Bloco B
- Instituto de Geociências 09/04 às 10h
- Faculdade de Ciências Farmacêuticas 09/04 às 10h

Participem das reuniões nas suas unidades e seja um Delegado (a) para este Congresso.

Informe da Assembleia de Associados do Sintusp
Ontem, 02/04, a Assembleia de Associados do SINTUSP aprovou as contas da entidade até Janeiro de
2019. Foi discutida a difícil situação financeira em que sem encontra o sindicato. A diretoria vem
cortando gastos, e intensificando a Campanha de Filiação para equilibrar as contas, pois já
acumulamos dívidas. A situação financeira do SINTUSP não é especifica da nossa entidade, mas sim de
todos os sindicatos do Brasil, situação que tende a piorar com os ataques de Bolsonaro.

Seguimos discutindo as finanças nos fóruns deliberativos do sindicato.

CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA!
A Reforma da Previdência é um ataque brutal à
classe trabalhadora e um grande negócio para o
governo, banqueiros e empresários que sempre se
locupletaram com o dinheiro do povo.
Querem nos convencer que se não ocorrer a
Reforma, o Brasil vai afundar, contudo os políticos,
governos e a burguesia já afundaram o país,
entregando-o ao imperialismo: terceirizaram e
privatizaram, fazendo os ricos ficaram mais ricos e
os pobres mais pobres. Estão falando que irão
acabar com os privilégios, mas na verdade querem
acabar com as politicas públicas para os mais
pobres, fazendo com que um aposentado viva com
R$ 400,00, enquanto o Bolsonaro tem duas
aposentadorias num total de R$ 40 mil reais e um
salário de R$ 31 mil, ou seja, ele e a dona Michele
vivem com R$ 71 mil por mês, e querem que os
pobres vivam com apenas R$ 400,00 por mês.
A Reforma vai atacar não somente o aposentado
inativo, mas também o aposentado ativo, retirando
direitos trabalhistas, como a multa do FGTS de 40%.
Os servidores públicos federais, estaduais e
municipais, bem como os celetistas, também terão
aumento da alíquota previdenciária nos seus
holerites. Os militares também terão a alíquota
aumentada, mas em contrapartida terão
reestruturação de carreira, com altos salários para

Coronéis e Generais, enquanto para os soldados
rasos, uma merreca.
Como sempre, os políticos, a alta cúpula militar
e os juízes, continuarão sendo privilegiados!

A Reforma mexe com todos os funcionários da USP,
por isso, todos devem sair em luta em defesa da
Previdência Social, para não chorar mais tarde.

Querem confiscar sua aposentadoria
e seus direitos, portanto vamos lutar
contra essa reforma nefasta!

CESTA DE VERDURAS E FRUTAS ORGÂNICAS
O SINTUSP em parceria com assentamento do Movimento Sem Terra realiza todas as terças-feiras uma
“feirinha” de alimentos orgânicos. As verduras e frutas fazem bem à saúde, principalmente se forem
orgânicas!
Entre no SITE: https://cestasagroecologic.wixsite.com/pedidos faça seu pedido e retire a sua cesta
no SINTUSP toda terça-feira.

RODA DE SAMBA NO SINTUSP
Cultura e política para organizar a luta

Como parte da mobilização chamamos todas
e todos a ocupar o sindicato também para
cantar, confraternizar e compartilhar a luta!
Sexta-feira, 5/4, 17h30, no Sintusp contamos
com a sua presença na roda de samba
organizada pelos ativistas da categoria!

Haverá bebidas e comida!
Evento facebook:

https://bit.ly/2FEwk6w
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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