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1,8% - A PROPOSTA DO CRUESP
É INACEITÁVEL! VAMOS À LUTA!
No momento em que temos o menor
comprometimento com folha de pagamento dos
últimos sete anos, 87,51% na usp e 88,22% no
total das três universidades estaduais paulistas, o
CRUESP, reconhecendo que melhorou a
arrecadação, propõe nesta primeira reunião de
negociação 1,8% de “reajuste”.
Após ouvir os protestos veementes de todas as
entidades dos funcionários, docentes e
estudantes contra este absurdo (principalmente
neste momento em que os próprios reitores
defendem a união contra os ataques do governo
e da Assembleia Legislativa às universidades
públicas) os reitores propõem que na próxima
reunião, em 16/05, o Fórum das Seis apresente
uma contraproposta ao CRUESP.
O reitor da UNICAMP, Marcelo Knobel,
presidente do CRUESP, afirmou que qualquer
índice de reajuste para as universidades seria mal
visto pela CPI que investiga as universidades.

É importante ressaltar que ele ouviu das
entidades que o próprio Dória (lembrando que os
deputados aliados do governador são os autores
da CPI) acabou de conceder reajuste dos últimos
12 meses de inflação, ou seja, 4,99%, além do
reajuste dos benefícios e o atendimento de
outras reivindicações.
Uma pergunta que fizemos aos reitores foi: como
eles querem que todos lutemos unidos contra os
ataques que estamos recebendo, que colocam
em cheque a autonomia universitária (o
verdadeiro objetivo desta CPI), quando os
próprios reitores atacam gravemente as
universidades, deteriorando os salários de
funcionários e professores, ou seja, os recursos
humanos que são o que há de mais importante
numa universidade.
Como combateremos o ataque à autonomia
universitária, submetendo-nos aos que também
atacam as universidades?

O Fórum das Seis propõe paralisação de professores,
funcionários e estudantes da USP, UNESP e UNICAMP e do
Centro Paula Souza no dia 15/05, quarta-feira, com Ato em
frente à reitoria às 11 horas e no Vão livre do MASP às 14 horas!

- Contra o arrocho salarial;
- Em defesa da Educação e das Universidades
Públicas;
- Contra a reforma da previdência.

- Paralisações e/ou manifestações nas três universidades

Atenção aos indicativos de mobilização do Fórum das Seis:

Reunidas após a negociação, as entidades que compõem o Fórum das Seis indicam a realização de
assembleias até 14/5 para avaliar a proposta feita pelo Cruesp e deliberar sobre as seguintes propostas:
- 15/5, quarta-feira: Adesão à GREVE NACIONAL DA EDUCAÇÃO, em sintonia com trabalhadores e
estudantes de todo o país, contra os ataques à educação, contra a reforma da Previdência e em defesa
das nossas reivindicações específicas. Neste dia, o indicativo é de mobilização nos campi e nas cidades,
em conjunto com outras categorias. Para os que estiverem na Grande SP, a dica é participar do grande
ato marcado para a frente do MASP, na Avenida Paulista, a partir das 14h. A concentração dos
trabalhadores e estudantes das universidades estaduais paulistas e Centro Paula Souza é na Praça do
Ciclista, às 14h.
- 16/5/quinta-feira: Na data da nova negociação com o Cruesp (agendada para o horário das 10h às
12h), um dia de luta nos campi contra o arrocho salarial, em defesa da educação pública e contra a
reforma da Previdência, com paralisação e atividades como aulas públicas e outras manifestações.

Vahan comprometeu-se a receber pessoalmente a diretoria
do Sintusp para tratar da realização do 7° Congresso
Na reunião de negociação de ontem, 9/5, no CRUESP, o reitor Vahan comprometeu-se a
receber pessoalmente a diretoria do sindicato para discutir a realização do 7° Congresso
dos trabalhadores da USP e outras reivindicações. Esta reunião será agendada com o
chefe do Gabinete.

O SINTUSP (Sindicato dos Trabalhadores da USP) convida os trabalhadores, estudantes e
a comunidade da região para reunião do comitê de luta pela greve geral da zona oeste.
Os ataques do governo Bolsonaro, legítimo representante dos ricos e dos patrões,
acumulam-se e avançam. Ataques aos direitos trabalhistas e sociais (como a reforma da
previdência), aos direitos democráticos, cortes de verbas na educação, etc. são só alguns
dos exemplos dos retrocessos que busca impor esse governo.
Só organizando uma luta ampla e unificada podemos resistir. Nesse sentido, o Sindicato
dos Trabalhadores da USP convida toda comunidade da região oeste para reunião do
comitê de luta pela greve geral, que acontecerá na quinta feira, 16/05, as 18h30, na sede
do sindicato: Av. Prof. Almeida Prado, 1362, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo-SP

Compareça! Juntos fortalecemos nossa luta!
RODA DE SAMBA NO SINTUSP
Atenção comunidade USP, está chegando mais um
samba do SINTUSP! Como já anunciado, todo mês
faremos uma atividade cultural em nosso
sindicato, contando com comidas e bebidas a
preços acessíveis e com a animação do bom e
velho samba! Contra a Reforma da Previdência,
pelo atendimento de das nossas reivindicações da
campanha salarial 2019, pela liberdade de
organização sindical e pela realização do nosso
Congresso sem nenhuma punição ou perseguição,
venha lutar, organizar-se e confraternizar no
SINTUSP!

HOJE! 10 de Maio, 17h30, no Sintusp
Evento facebook: http://bit.ly/2VdZFzd
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