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Nesta 5ª feira, 13/5, 18h via Zoom
Na próxima quinta-feira, 13/5, às 18h, realizaremos uma plenária virtual conjunta entre
funcionários, docentes e estudantes para debatermos as propostas de luta contra o
estatuto de conformidade de condutas proposto pela reitoria, que está previsto para ser
pautado no Conselho Universitário de junho.
Diversas entidades, e mesmo as congregações de várias faculdades aprovaram
posicionamento crítico ao documento proposto pela reitoria, defendendo a suspensão
desse debate durante a pandemia.
Nesta plenária, construiremos propostas de ações conjuntas para barrarmos esse
ataque.
O Sintusp já publicou recentemente uma nota de repúdio ao estatuto, que pode ser
lida no link: https://bit.ly/3vbojhj
A plenária via o Zoom. Para acessar a plenária, solicite o link pelo e-mail
sintusp@sintusp.org.br

Eleição do CDB do Sintusp – Inscrições até 4/6
O Conselho Diretor de Base do Sintusp é
um dos fóruns mais importantes do nosso
sindicato. Ele é formado por representantes
eleitos nas mais diversas unidades da USP, e
as deliberações do Conselho são superiores às
decisões da Diretoria Colegiada do sindicato.
Neste momento em que vivemos, com a
grave crise sanitária, econômica e social que
assola o país e afeta também nossa categoria,
é fundamental fortalecermos os nossos
instrumentos de luta!
A eleição para a renovação do CDB
ocorreria no ano passado, mas por conta da
pandemia tivemos que suspendê-la. Optamos
por estender os mandatos dos cedebistas

anteriores, e mantivemos a regularidade das
reuniões ao longo do último ano. No entanto,
passado mais de um ano desde o início da
pandemia, avaliamos que é importante
realizarmos a eleição, excepcionalmente por
meio eletrônico, mesmo entendendo que nem
todos tem acesso igualitário às ferramentas
eletrônicas.
Qualquer sócio do sindicato pode se
inscrever. A inscrição deve ocorrer através do
link: https://bit.ly/2PNDM8j
O edital completo da eleição, com as
datas de votação e outras informações podem
ser
acessados
pelo
link:
https://bit.ly/2RMoUrC
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Todo apoio à luta dos metroviários

Nesta quarta, 12/5, está agendada uma greve dos metroviários de São Paulo! O governador
João Dória e o secretário dos transportes estão aproveitando a pandemia para ampliar os
ataques aos trabalhadores! No caso dos metroviários, o governo não apenas está propondo
reajuste Zero, como pretender atacar o acordo coletivo da categoria. Cabe destacar que o acordo
coletivo dos metroviários tem uma série de conquistas que foram conquistadas em anos de luta!
Esse ataque é ainda mais absurdo se considerarmos que os metroviários, como todo o setor de
transportes, foram considerados essenciais durante a pandemia, portanto seguiram em pleno
funcionamento presencial.
As companheiras e companheiros metroviários demonstram muita força e disposição de
luta, e não pretendem aceitar esses ataques. A vitória dos metroviários neste momento será muito
importante para estimular as lutas de outras categorias e de toda a classe contra os ataques dos
governos e dos patrões! Por tudo isso, todo apoio à luta dos metroviários!

Nenhum dir eito a menos!

Repúdio à chacina do Jacarezinho
Ato contra o genocídio do Povo Negro!
Na última semana, assistimos uma criminosa operação policial no Jacarezinho, Rio de
Janeiro, que vitimou dezenas de pessoas, moradores da comunidade. A polícia quer vender a
ideia que se tratavam de “bandidos”. A verdade é que crime mesmo foi cometido pela polícia!
Infelizmente não é um ato isolado, cotidianamente o povo negro, que mora nas periferias, é
assassinado sem piedade pelo estado! Não podemos aceitar como algo normal!
No dia 13, quinta-feira, está sendo convocado um ato para denunciar essa situação! O ato
será às 17h no Vão do Masp. Com todos os cuidados sanitários, consideramos importante que
aqueles que não sejam dos grupos de risco e que tiverem condições possam ir somar forças
nessa manifestação.

Nota de Pesar
A diretoria do Sintusp manifesta seu pesar
pelo falecimento do companheiro Aziel
Rodrigues
do
Nascimento,
motorista
aposentado da EE.
Expressamos nossa solidariedade aos
familiares, amigos e colegas que conviveram
com ele no período em que trabalhou na Escola
de Enfermagem.

Companheiro Aziel, Presente!
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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