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HOJE VOCÊ DECIDE

ÀS 12H30, NA GEOGRAFIA

ASSEMBLEIA SOBRE
ACORDO COLETIVO
NÃO DEIXE QUE OS OUTROS DECIDAM POR VOCÊ,
PORQUE DEPOIS NÃO VAI ADIANTAR RECLAMAR!
O acordo é coletivo, mas o coletivo é formado por indivíduos. Se vamos ou não assinar o acordo coletivo é a
categoria que decide.
Se a categoria optar por assinar, também cabe à categoria decidir que acordo será, neste caso teremos as
posições computadas, as votações das assembleias dos diversos campi do interior e da capital que será hoje.
É a primeira vez que fazemos a discussão sobre acordo coletivo dos trabalhadores da Universidade de São Paulo com a reitoria. Não é uma discussão simples e o prazo estipulado pela reitoria se assinamos ou não o acordo
foi absolutamente insuficiente.
A prorrogação do prazo, reivindicada pela categoria em assembleia, não foi aceita pelo reitor. Foram várias reuniões de unidades além da última assembleia, que durou mais de 5 horas e contou com a presença do nosso
advogado esclarecendo pontos, ainda deixaram dúvidas, tamanha complexidade das questões e a necessidade
de amadurecimento da questão.
A assembleia da capital entretanto, será o último momento para a tomada da decisão dos trabalhadores da USP.

O SINTUSP FARÁ O QUE
A CATEGORIA DECIDIR!
PORTANTO, NÃO DEIXE DE VIR
HOJE, ÀS 12H30, NA GEOGRAFIA

ASSEMBLEIA GERAL DE
FUNCIONÁRIOS DA USP

SÃO INÚMERAS MOÇÕES DE REPÚDIO À VIOLÊNCIA POLICIAL
Aqui temos divulgado as moções institucionais de repúdio à violência policial promovida por Zago no último dia 7

CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE MINERALOGIA E GEOTECTÔNICA - Moção de Repúdio à violência policial autorizada pelo reitor: O

Conselho de Departamento de Mineralogia e Geotectônica
(GMG) do Instituto de Geociências da Universidade de São
Paulo, em sua Reunião Ordinária de 09/03/2017, decidiu
pela unanimidade dos presentes repudiar:
1) Os procedimentos adotados pelo reitor da universidade de
incluir na pauta da primeira reunião do Conselho Universitário (Co) do ano uma proposta Econômico-Financeira para
a universidade, de ampla magnitude e com severas implicações para o dimensionamento e os rumos da instituição, até
então desconhecida pelo corpo da universidade; 2) A violência policial autorizada pelo reitor contra docentes, estudantes
e funcionários, que se manifestavam frente ao edifício da
Reitoria em 7/3/2017, na ocasião prevista para a reunião do
Co, em oposição àquelas propostas e procedimentos que inviabilizaram o conhecimento e posicionamento das unidades
universitárias sobre as mesmas. Registre-se que não existe
notícia de qualquer solicitação aos manifestantes — em alguns casos acompanhados de seus filhos — para o diálogo
ou para a liberação do espaço, seja por parte da Reitoria,
seja pelos policiais presentes que, colocados em meio aos
manifestantes e sem qualquer aviso prévio detectável, deram
início ao lançamento de bombas de gás e atiraram com balas
de borracha contra os presentes num espetáculo deplorável
de violência, incompatível com a convivência universitária e
raríssimas vezes já assistido.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
Diretoria

CARTA ABERTA DOS DOCENTES DA FCF/USP A COMUNIDADE
USP

Nós, professores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São

Paulo, tomamos conhecimento, pela mídia e em reunião da Congregação de

10/03/2017, de eventos ocorridos por ocasião do Conselho Universitário (CO) da USP
de 07/03/2017 e que causaram apreensão.

Soubemos que constrangimentos foram causados pela Polícia Militar aos

docentes, funcionários, alunos e transeuntes que se encontravam nas imediações do
Prédio da Reitoria e adentrariam ao recinto para reunião do CO.

Temos conhecimento de que em reuniões anteriores tal tipo de situação, não

condizente com o espírito universitário, foi contornada tomando-se medidas adequadas
em tempo hábil. Dadas essas circunstâncias opressivas que circundaram e permearam a
sessão, questionamos se não teria sido mais prudente a retirada de pauta da reunião do
CO do item polêmico.

Diante do exposto vimos por meio desta expressar nossa preocupação e repúdio

de que manifestações pacíficas tenham sido tratadas com ações repressivas.
Sem mais, subscrevemo-nos,
Prof. Adalberto Pessoa Junior
Profa. Ana Paula de Melo Loureiro
Prof. André Rolim Baby
Prof. Anil Kumar Singh
Profa. Bernadette Dora G. de Melo Franco
Profa. Carlota Rangel Yagui
Profa. Cristina Northfleet de Albuquerque
Profa. Elfriede Marianne Bacchi
Profa. Eliane Ribeiro
Profa. Elizabeth Igne Ferreira
Profa. Elvira Maria Guerra Shinohara
Prof. Ernani Pinto Junior
Prof. Fernando Salvador Moreno
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Moção de Repúdio às decisões do diretor do IME
- O Conselho do Departamento de Matemática do
Instituto de Matemática e Estatística da USP, reunido

em 8/3/2017, por nove votos a favor, dois votos contra e dois
votos em branco, repudia a falta de diálogo e tomada de decisão arbitrária pelo senhor diretor, Prof. Dr. Clodoaldo Grotta Ragazzo, no que diz respeito à proposta de “sustentabilidade financeira da USP” no Conselho Universitário do dia
7/3/2017. Temas desta importância deveriam minimamente
ser discutidos no âmbito do instituto antes de uma tomada
de decisão pelo diretor. É lamentável que o diretor não tenha
chamado uma reunião da Congregação e nem participado da
reunião aberta realizada no dia 6/3/2017 e convocada pelo
representante da Congregação do IME no Conselho Universitário.
Continuaremos divulgando,
acompanhem!

Em nosso último boletim não foi inserida a
carta com todas as assinaturas. Agora, publicamos o conteúdo completo da carta.

Reintegração de Brandão e retirada dos processos!
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