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Diante do absurdo plano da reitoria, a diretoria do Sintusp está convocando essa
Assembleia Geral Virtual para organizarmos a resistência ao retorno das atividades presenciais.
Se a USP não parou na pandemia, isso se deve ao esforço dos milhares de trabalhadores, que
mesmo em condições adversas realizaram até o momento suas atividades remotamente, ou
mesmo presencialmente em caráter eventual. Isso sem mencionar os trabalhadores dos serviços
essenciais, como o HU.
Para esta Assembleia, a diretoria do Sintusp, referendado também pelo CDB, indica
como propostas:
1) Que a Assembleia aprove um indicativo de Greve Sanitária para ser discutido nas
unidades e referendado em nova Assembleia
2) Paralisação no dia 29/10 com realização de uma Carreata
3) Formação de um Comando de Mobilização com representantes eleitos nas reuniões de
unidade

É fundamental a participação do maior
número de funcionários! Participe e divulgue!

Importante:
Encaminhar informes de
Unidade por Escrito
Para melhor organizarmos a Assembleia e ganharmos tempo,
pedimos para que as unidades encaminhem os informes,
especialmente de reuniões que já ocorreram, por escrito, para
serem lidos pela mesa. Encaminhar para sintusp@sintusp.org.br

Inscrição para participar da Assembleia
Para podermos organizar melhor a Assembleia, mais uma vez definimos a
necessidade de inscrição prévia. O link pra inscrição é o seguinte:
https://forms.gle/gboSLNcpYTjMozdi8

Informações sobre a plataforma:
Utilizaremos a plataforma Zoom para realização desta Assembleia Geral.
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 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

Eleição de Representante
dos Funcionários no Co!
EM
6/11/2020
Vote Certo!

Vote na
candidata
escolhida pela
Assembleia Geral

A candidata indicada pela Assembleia Geral é:
Vania Ferreira Gomes Dias - Escola de Enfermagem (EE-USP)
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