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Amanhã: Ato na USP, às 8:30h, em frente ao P1
Aos inumeráveis! Homenagem aos nossos mortos!

Foto de Ato no HU em 01/02/21

Nesta sexta, dia 18, realizaremos um ato na USP em
homenagem aos nossos mortos, e também dialogando
com as pautas mais gerais da classe trabalhadora nesta
pandemia.
Até o momento já tivemos pelo menos 35
funcionárias (os) da USP, entre efetivos e
terceirizados, vítimas da Covid-19. A reitoria sequer
tem um levantamento do número exato, até o
momento não divulgaram nenhum dado sobre o tema.
Esses colegas não são apenas vítimas de uma
fatalidade, mas sim da política genocida e
negacionista dos governos, tanto federal quanto
estadual e municipal, e em alguns casos também
adotadas por dirigentes da universidade

Passaremos em unidades como a Educação Física, cujo diretor até agora ignorou os pedidos de
reunião com o sindicato para tratarmos da questão da convocação irresponsável de retorno presencial
feita nesta unidade.

No dia seguinte, sábado, dia 19, ocorrerão atos públicos em diversas partes do país como
continuidade das lutas para derrubar esse governo genocida de Bolsonaro e Mourão.
Apesar da necessidade de mantermos o máximo possível de distanciamento social, o
momento exige que, tomando todos os cuidados, e preservando quem for de algum grupo de risco,
estejamos na ruas fortalecendo essas manifestações. Como vários cartazes diziam nos atos de 29
de maio, Bolsonaro se tornou mais perigoso que o vírus! Orientamos todas (os) que forem aos
atos a usarem máscara PFF2, se possível também faceshield, e a tomar todos os cuidados, como
não levar as mãos aos olhos, evitar tirar a máscara e buscar manter algum distanciamento.

O Sintusp irá compor o Bloco da CSP-Conlutas no ato da Paulista, no MASP, a
partir das 16h. Chamamos todas e todos que forem a nos encontrarem lá. A
princípio a CSP-Conlutas vai se concentrar próximo ao TRF, que fica perto do
MASP.

Eleições do CDB terminam Hoje ao meio dia
As eleições do CDB do Sintusp terminam
hoje, quinta, ao meio dia. O Conselho Diretor de
Base (CDB) é uma instância muito importante do
nosso sindicato, já que reúne representantes eleitos
nas diversas unidades e órgãos, e suas deliberações
têm peso superior ao da Diretoria Colegiada.
Apesar das dificuldades que a pandemia
nos impõe, tivemos mais de 120 inscritos,

representando mais de 55 unidades! Esperamos sair
desse processo com o sindicato mais fortalecido para
enfrentarmos as inúmeras batalhas que teremos pela
frente!
Nesse sentido, é muito importante que
todos os sócios das unidades que tem
candidaturas votem para fortalecer nosso
instrumento de luta.

Importante:
Votam nessas eleições apenas os sócios do sindicato das unidades em que houve
inscritos
Se você é sócio e não recebeu a mensagem, verifique na caixa de SPAM! Muitos e-mails
foram para o SPAM!
A maior parte dos e-mails foram enviados para o e-mail institucional, caso não tenha
recebido no seu e-mail de uso comum, verifique no institucional (inclusive no SPAM)
Caso realmente não tenha recebido o link para votação, com login e senha, envie
mensagem para sintusp@sintusp.org.br
Apuração ocorrerá Hoje às 14h, em sessão pública virtual. Quem quiser
acompanhar, pode entrar através do Link: https://bit.ly/2U3brN0

Adusp, Sintusp, DCE e APGs chamam Plenária Conjunta
para o dia 24/06 de manhã
Em reunião realizada entre essas
entidades,
discutimos
a
necessidade
de
fortalecermos a unidade entre estudantes de
graduação e pós, docentes e funcionários para
enfrentarmos os diversos ataques que estão
ocorrendo, tanto na USP quanto fora dela. Teve
bastante destaque na reunião a questão da assistência
estudantil e o acompanhamento da saúde mental da
comunidade universitária, em particular dos
estudantes mais pobres, em face dos recentes casos
de suicídios de estudantes.
Também retomamos a discussão sobre o
Estatuto de Conformidade de Condutas, e a
necessidade de rechaçarmos definitivamente essa
tentativa da reitoria de ampliar os mecanismos de
repressão na USP.

Diante desse cenário, as entidades chamam
uma Plenária dos 3 setores para a quinta-feira da
próxima semana, dia 24, pela manhã. Assim que
fecharmos o horário divulgamos em conjunto com o
link para participação.
Também foi parte dos encaminhamentos a
indicação para que realizemos plenárias conjuntas
dos 3 setores também nas unidades de ensino e nos
campi da universidade!
Na mesma direção, nessa semana houve
uma reunião dos Centros Acadêmicos da FFLCH,
que produziram uma carta muito importante. Nela,
os Centros Acadêmicos indicam a realização de uma
reunião mais ampla de entidades, ao que nós do
Sintusp vemos como uma boa iniciativa e nos
somaremos.

Fórum das Seis Indica Paralisação no dia 15/07, dia da próxima
negociação
O Fórum das Seis reuniu-se no início desta semana para avaliar a reunião de negociação
realizada no dia 10 e quais medidas de luta propor para as categorias neste momento.
Nessa direção, o Fórum indica, como proposta de mobilização, a realização de rodadas
de assembleias nas categorias, com uma proposta de um Indicativo de Paralisação para o dia
da negociação, em 15 de julho!
Em breve marcaremos nossa Assembleia e divulgamos para a categoria.
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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