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Rechaçar o Estatuto proposto pela reitoria
Hoje, 13/5, às 18h, através do Zoom, realizaremos uma Plenária Conjunta com os docentes
e estudantes para discutirmos as iniciativas de luta para barrarmos o Estatuto de Conformidade
de Condutas proposto pela reitoria. Quem quiser participar da plenária, pode solicitar o link pelo
email: sintusp@sintusp.org.br.
Mais informações sobre o tema, acessar o link: https://bit.ly/33Rj2Ad
a divulgação das denúncias, vários
outros presos da mesma unidade
prisional
fizeram
denúncias
semelhantes, o que demonstra que
não se trata de um caso isolado,
mas sim uma prática altamente
disseminada no sistema prisional
brasileiro.

Em março deste ano o militante Rodrigo Pilha foi
preso em Brasília por estender uma faixa contra a política
genocida de Bolsonaro. A prisão de Rodrigo foi embasada
na famigerada Lei de Segurança Nacional, entulho
autoritário da Ditadura Militar, amplamente utilizada
naquele período para efeitos de perseguição política.
Recentemente a defesa e familiares de Rodrigo
apresentaram graves denúncias de tortura que ele teria
sofrido na prisão. O Conselho Nacional de Justiça já
determinou que essas denúncias fossem apuradas. Após

A exemplo da operação
assassina da polícia no Jacarezinho,
no Rio de Janeiro, a prisão de
Rodrigo é parte da escalada
repressiva e autoritária do estado
brasileiro, que se volta tanto aos
setores organizados da classe
trabalhadora, mas também contra
toda a população, especialmente os
mais pobres. Nesse sentido, é
fundamental reforçamos a denúncia
dessa situação, e a luta por sua
liberdade imediata.
A diretoria do Sintusp redigiu
uma nota em defesa da liberdade
imediata de Rodrigo Pilha, que pode
ser
acessada
no
link:
https://bit.ly/3hjhmXR
1

ELEIÇÕES PARA CDB DO SINTUSP
Do dia 14 de junho de 2021 a partir das 8h até o dia 17 de junho de 2021 às 12h (meio dia)., ocorrerá as
Eleições dos membros do Conselho Diretor de Base do SINTUSP (CDB), excepcionalmente, em virtude da
pandemia, de votação eletrônica. Os cedebistas são eleitos através do voto direto e secreto pelos seus pares
nas várias unidades da USP. As inscrições das candidaturas para tal pleito ficarão abertas da data de
publicação do presente edital até as 17:00 do dia 04/06/2021, através do link: https://bit.ly/2PNDM8j
Os Diretores de Base serão eleitos pelos associados lotados nas unidades e nos órgãos da USP, segundo os
critérios:
 De 01 a 20 associados- 2 cedebistas;
 De 200 a 250 associados - 9 cedebistas;
 De 21 a 50 associados- 3 cedebistas;
 De 251 a 300 associados - 10 cedebistas;
 De 51 a 100 associados- 4 cedebistas;
 De 301 a 350 cedebistas - 11 cedebistas;
 De 101 a 150 associados- 6 cedebistas;
 Mais um representante a cada 50 novos
associados ou fração de 50.
 De 151 a 200 associados- 8 cedebistas;
OBS:O cedebista deverá ser eleito com um mínimo de 10% dos votos da respectiva unidade. Este
critério não se aplica aos aposentados.

Números de Cedebistas que cada Unidade terá direito:

REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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