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O SINTUSP ESTÁ DE MUDANÇA,
MAS O SINTUSP FICA NA USP
Faz um ano! Em abril, Zago enviou o primeiro ofício para expulsar nosso sindicato de sua sede, onde está há
mais de 50 anos, enquanto entidade dos trabalhadores da USP. Até 1988 chamava-se ASUSP, após este ano,
passou a ser Sintusp. Nenhum local alternativo foi oferecido, pois
a intenção, posteriormente explicitada, era a expulsão do campus
AVISO AOS
da USP.

FUNCIONÁRIOS DA USP

A alegação de que a ECA havia pedido o espaço foi desmentida
em documento aprovado pela Congregação da ECA. Entretanto,
No Período de 03 a 10 de Abril a Diretoria realizará
a ameaça de “reintegração de posse” com uso da força policial
a mudança da Sede do SINTUSP, em cumprimencontinuou por parte da reitoria.
to ao prazo acordado no Ministério Público do TraFicou nítido que não se tratava da necessidade do espaço, mas balho, quando a reitoria concedeu um novo espaço
sim de um ataque à entidade que tem sido o maior pólo de re- para o Sindicato dentro da USP.

sistência ao desmonte da USP, por exemplo, à desvinculação Neste período de mudança, o atendimento será redos hospitais universitários, cuja permanência foi conquistada por alizado através do e-mail: sintusp@sintusp.org.br
duas greves. Entretanto, os mesmos continuam sendo sucateaAGRADECEMOS A COMPREENSÃO DE TODOS
dos e, infelizmente, o desmonte da universidade continua.
Foi a nossa determinação em resistir à expulsão do sindicato da
USP e o grande apoio recebido de diferentes setores que fez com que a reitoria recuasse da expulsão do Sintusp do campus. Para se ter uma ideia, nosso manifesto contra o despejo do Sintusp, recebeu 4.159 assinaturas, dentre essas, de entidades, professores, estudantes e parlamentares. Já nossa campanha internacional
em defesa do Sintusp, recebeu 6.655 assinaturas de mais de 130 países, dentre pessoas e entidades, além de
movimentos populares. Em acordo assinado no Ministério Público do Trabalho (MPT), o Sintusp permanecerá
dentro da USP, em prédio localizado na prefeitura do campus da capital, ao lado da Adusp, que já havia sido
transferida para lá.

E A LUTA CONTINUA!
Mais que nunca é preciso lutar contra o desmonte da universidade, contra o arrocho salarial e a retirada
dos nossos direitos conquistados por meio de lutas heróicas. Além disso, há a campanha salarial que se
inicia e a luta contra as reformas da previdência, trabalhista e a terceirização que o governo Temer está
tentando impor contra os trabalhadores, dentre outros ataques!

DIA 28 DE ABRIL,
VAMOS PARAR O
BRASIL!
Em todas as unidades, vamos fazer reuniões para
discutir a campanha salarial e a nossa participação
na GREVE GERAL do dia 28 de abril.

tirar nossa
aposentadoria,
nossos direitos
trabalhistas?

ASSEMBLEIA GERAL DOS
FUNCIONÁRIOS DA USP
DIA 12 DE ABRIL, ÀS 12H30,
NA HISTÓRIA
PAUTA: CAMPANHA SALARIAL;
GREVE GERAL DIA 28 D ABRIL

TODOS JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

ERRATA: No boletim específico sobre a eleição do
Conselho Diretor de Base acabamos não divulgando
nossos representantes eleitos no Hospital Universitário, portanto, abaixo elencamos os nomes dos
eleitos e os convocamos para a posse dia 19 de abril
a partir das 9 horas na sede nova do Sintusp:
• CAIO LEÃO CAFFAGNI
• EDUARDO DOS SANTOS
• GLAUCIA MARCIA DE SOUZA
• JANETE DE SOUZA SILVA
• JORGE FERREIRA DA SILVA
• MAGNA FERREIRA
• MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
• MARILIA LACERDA DA SILVA
• SEBASTIÃO CARDOSO GOMES
• VANESSA REGINA TEIXEIRA RAMOS

Reintegração de Brandão e retirada dos processos!
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