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Assembleia Geral Virtual
AMANHÃ, 26/8, 14h, via Zoom
Esta será nossa segunda Assembleia
virtual. É muito importante a participação do
maior número possível de funcionários. Nesta
Assembleia estará na pauta a luta contra o
plano de retorno gradual das atividades
presenciais, em defesa da vida! Também
pautaremos o conjunto dos ataques que
estamos sofrendo, como o PL 529, do Dória,
que destrói vários órgãos e empresas
públicas do estado e confisca dinheiro das
universidades e da Fapesp. E ainda a LC

173, do congelamento de salários e de
gratificações como quinquênio e sexta parte.
Há uma indicação que veio da
Assembleia anterior para que discutamos nas
reuniões de unidade, e será votado na
própria Assembleia do dia 26/8 uma proposta
de realizar uma carreata na região da USP
com as nossas pautas! Devemos discutir
também outras propostas de luta, levando em
consideração
os
cuidados
sanitários
necessários.

For mulário de Inscrição
Para que possamos organizar melhor a Assembleia, tendo em vista os limites da
plataforma, decidimos pedir inscrição prévia. O link ficará aberto até o dia da própria
Assembleia.

O link de inscrição é: https://bit.ly/3j3UKZh
Informações sobre a platafor ma
Utilizaremos a plataforma Zoom para realização da Assembleia. Para participação plena,
tendo acesso às enquetes de votação, é importante instalar o aplicativo, mesmo para quem
utilizará o computador ou notebook.

O download do aplicativo pode ser feito nos links abaixo:
- Zoom para computador:
Clicar no link

abaixo e escolher a opção Cliente Zoom para Reuniões:

https://bit.ly/3aKNiPJ
- Zoom para Android (smartphones) - https://bit.ly/3l54KmM
- Zoom para Iphone - https://apple.co/2Ymc2J8

Informes das Reuniões de Unidade
Encaminhar por escrito para que possamos agilizar a Assembleia,
pedimos que sejam encaminhados os informes das Reuniões de
unidade por escrito para o sindicato, através do e-mail:
sintusp@sintusp.org.br

Abaixo as demissões na Fundação
da Faculdade de Odontologia!
Recebemos a denúncia de que a
Fundação Faculdade de Odontologia demitiu
21 trabalhadores, justamente neste momento
em que o desemprego atinge números
alarmantes no país.
Nosso sindicato há anos denuncia o
absurdo que significa as fundações privadas
dentro da Universidade, que lucram muito
aproveitando-se da estrutura e do prestígio da
Universidade Pública, dos seus institutos e
faculdades. Em muitos lugares, estabelece-se
uma relação promíscua entre as fundações e a
própria universidade, em que parte do serviço
que deveria ser realizado por funcionários
efetivos contratados pela própria universidade
são realizados por funcionários contratados
pelas fundações, em geral com salários mais
baixos e condições mais precárias. No caso da
Fundação da Faculdade de Odontologia,
chama a atenção a grande variedade de cursos
pagos por ela oferecidos, utilizando-se do
prestígio que o nome USP tem na sociedade.

Apesar de criticarmos a presença das
fundações e a substituição de trabalhadores
efetivos por contratados por elas, isso não
significa sermos contra estes trabalhadores.
Entendemos que essa é uma outra via de
terceirização, e neste sentido defendemos
também que estes trabalhadores tenham os
mesmos direitos que os funcionários efetivos.
No caso da Fundação da Faculdade de
odontologia, houve a adoção da prerrogativa
de redução salarial expressa na MP 936 desde
o início da pandemia. E agora, sacramenta-se
essas 21 demissões.
A direção da Faculdade de Odontologia,
bem como todos os docentes da FOUSP que
façam parte da direção da Fundação, são
responsáveis
por
esse
ataque
aos
trabalhadores.
É fundamental denunciarmos esse
absurdo, e exigimos a suspensão dessas
demissões, e que os trabalhadores tenham
seus empregos e salários mantidos!

Vidas Negras Impor tam!

Basta!
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