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CAMPANHA SALARIAL 2017

CRUESP NÃO APRESENTA ÍNDICE E MARCA
NOVA REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO PARA 17/5
No dia de ontem,11/5, ocorreu a primeira reunião de negociação entre Cruesp e Fórum das Seis, na qual iria
se debater o conjunto das reivindicações da Pauta Unificada das três Universidades estaduais paulistas. Infelizmente, os reitores apenas apresentaram novamente dados sobre a crise financeira das universidades e não
ofereceram nenhuma proposta concreta às nossas reivindicações. No final, foi agendada reunião técnica para o
dia 15/5 e nova reunião de negociação para o dia 17/5 entre Cruesp e Fórum das Seis.
Os representantes do Fórum das Seis expuseram todas reivindicações ressaltando que nos últimos anos as três
universidades passam por uma crise de financiamento, provocada pela falta de repasse das verbas necessárias
para a manutenção do caráter público e de qualidade da educação pública.

A CRISE DAS UNIVERSIDADES VEM SENDO PAGA PELOS
TRABALHADORES, ESTUDANTES E PROFESSORES ATRAVÉS
DO ARROCHO SALARIAL, TERCEIRIZAÇÃO E DESMONTE DA EDUCAÇÃO
Os Representantes do Fórum das Seis também denunciaram o projeto de desmonte e de privatização em curso
nas três universidades estaduais, que ganhou um.contorno ainda mais dramático na USP, onde a reitoria, em
uma votação ilegítima do Conselho Universitário, sob bombas e forte repressão aos trabalhadores e estudantes,
aprovou a chamada PEC do Fim da USP, que prevê demissão e o fechamento de pelo menos 5 mil postos de
trabalho.
Outra ação dos nossos representantes foi a apresentação de uma moção de repúdio à repressão que vem
avançado nas três universidades, exigindo o fim imediato do processo de criminalização dos movimentos. Além
disso, reivindicaram a implementação imediata das cotas raciais nas três universidades.

MAIS UMA VEZ ZAGO NÃO APARECEU
A reitoria da USP mandou como representante na reunião entre Fórum das Seis o
vice-reitor, Vahan Agopian é Thiago Liporaci, chefe de gabinete.
Mesmo não apresentando qualquer índice, o Cruesp,atualmente sob liderança do Reitor da UNESP, Roberto Valenni, reconheceu a defasagem salarial, que é ainda mais
drástica na Unesp onde os trabalhadores sequer receberam os ínfimos 3% de reajuste
adotados na USP e na Unicamp.

saindo de fininho...

Ainda na noite de ontem, os representantes do Fórum das Seis se reuniram para avaliar o resultado da reunião com o Cruesp e definir indicativos para as categorias.
Também discutiram encaminhamentos sobre a caravana à Brasília.
Até o fechamento deste informativo não tínhamos mais informações, portanto, acompanhe nosso próximo
boletim e participe de todas atividades propostas pelo Fórum das Seis.

AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ALESP
FINANCIAMENTO DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS
A Adusp disponibilizou ônibus, que conduzirá funcionários, professores e estudantes para Alesp dia 15 de maio
(segunda-feira), com saída às 12h30, da frente do Sintusp

VAMOS TODOS!
REUNIÃO DA SECRETARIA DE NEGRAS,
NEGROS E COMBATE AO RACISMO
DIA 16 DE MAIO, ÀS 10H, NO SINDICATO

ASSEMBLEIA GERAL DA CATEGORIA
DIA 17/05/2017, ÀS 12H30, NA HISTÓRIA

PAUTA: REFORMAS DO GOVERNO TEMER; CAMPANHA SALARIAL 2017
PAUTA ESPECÍFICA DE REIVINDICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA USP
A participação de todos é fundamental, pois além da discussão sobre a luta contra
as reformas do Temer, temos a questão da pauta de reivindicações específicas dos
funcionários da USP.
Nesta pauta colocamos as reivindicações como auxílio alimentação, auxílio refeição,
etc. Participem!

O Sintusp, com intuito de esclarecer a categoria, organizou uma cartilha especificamente para tratar de questões relacionadas ao acordo coletivo.
A cartilha estará disponível no site do Sintusp(www.sintusp.org.br) a
partir desta sexta-feira [12].
Também será distribuída impressa aos associados do Sintusp através dos cebebistas (representante da unidade no Conselho Diretor
de Base) em cada unidade.
A cartilha também poderá ser retirada pelo sócio nas sedes do Sintusp, na capital e interior.
Na capital nosso novo endereço é Av. Professor Almeida Prado,
1362.

Reintegração de Brandão e retirada dos processos!
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