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CRUESP ANUNCIOU ZERO% DE REAJUSTE

NÃO VAMOS PAGAR A CONTA DA CRISE CRIADA PELOS REITORES!
Aconteceu ontem [17], a reunião de negociação entre
o Cruep e o Fórum das Seis. Já de início, o presidente
do Cruesp, Sandro Roberto Valentini, reitor da Unesp,
mesmo reconhecendo que há inflação, voltou a bater
na mesma tecla da situação financeira das Universidades e apresentou o índice de ZERO% de reajuste
para professores e funcionários.
Além disso, anunciou a intenção de acabar com a expansão de vagas nos cursos de graduação das universidades.
A reação dos representantes ao anúncio do Zero% foi
imediata e contundente, a indignação foi geral entre os
representantes do Fórum.
Nosso companheiro Magno argumentou que nós sabemos que existe uma crise nacional, entretanto, temos
que discutir a natureza da crise das Universidades e
que isso não pode cair nas costas dos trabalhadores.
Falou ainda que também existem raízes profundas na
gestão das Universidades, citando como exemplo os
mais de 20% da receita da USP gastos com aposentados e pensionistas, que na verdade deveriam estar
sendo custeados pelo Estado [SPPrev]. Magno qualificou de criminosa e ilegal a utilização desses recursos,
que poderiam melhorar os salários e desafiou os reitores a discutirem publicamente essa questão. Também
mencionou os descontos efetuados pelo governo de
Estado, que antes de calcular o repasse dos 9,57%
(quota-parte das Universidades) do ICMS, retira do

total arrecadado (que deveria ser a base de cálculo)
recursos como itens destinados à Habitação, juros de
mora e dívida ativa, culminando em amplo prejuízo
para a Universidades e suas comunidades, questão
esta nunca discutida pelos reitores.
O companheiro Pablito, que também nos representou
na reunião reforçou os argumentos apresentados por
Magno e lembrou do sucateamento dos Hospitais da
USP, da tentativa de fechar as creches, a Escola de
Aplicação, a terceirização dos restaurantes, o desmonte da prefeitura, os dois PIDVs e tantas outras questões
sociais, que são tratadas pela reitoria da USP como
penduricalhos. Pablito frisou ainda que é um crime não
informar à população que o sucateamento das universidades é fruto dessa política de ilegalidades praticadas pelos reitores.
Também foi pontuado que não podemos esquecer os
vergonhosos casos de corrupção que assolam a USP,
que estão sendo denunciados a cada dia e que desviam rios de dinheiro dos cofres da Universidade.
Ao final da reunião, após grande pressão por parte do
Fórum das Seis, ficou agendada nova reunião para 5
de junho, às 10 horas, na sede do Cruesp. A partir de
agora todas as categorias das 3 universidades estaduais paulistas realizam reuniões e assembleias e retornam com o resultado para apresentar ao Cruesp na
nova reunião.

FÓRUM APROVA INDICATIVO DE PARALISAÇÃO E ATO NO DIA DA REUNIÃO COM O CRUESP
Após a reunião com o Cruesp, o Fórum reunido aprovou indicativo de paralisação e ato dia 5 de junho, às 10
horas, em frente à sede do Cruesp, na Rua Itapeva.
Todas as categorias (funcionários, professores e estudantes),que compõem o Fórum das Seis devem avaliar
o indicativo de paralisação e encaminhar as deliberações de suas assembleias até dia 31 de maio ao Fórum.
Portanto, aqui na USP, nas reuniões de unidades deve ser discutida a Paralisação e a nossa participação no
ato do dia 5 de junho, segunda-feira.

ASSEMBLEIA GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA USP - DIA 31 DE MAIO ÀS 12H30, NA HISTÓRIA

CARAVANA DA USP PARA OCUPAR BRASÍLIA
Você precisa ir à Brasília conosco, pois temos que ter mais de 100 mil pessoas nesta marcha rumo ao Congresso
Nacional.
Vamos barrar as reformas da previdência, trabalhista e a terceirização em todos os níveis.
E por falar em reformas, nosso presidente Temer, ávido por fazer com que os trabalhadores paguem pela crise,
negocia descaradamente com a JBS a compra do silêncio de Cunha (a JBS fez a gravação), leia mais no site da
Globo: https://oglobo.globo.com/brasil/dono-da-jbs-grava-temer-dando-aval-para-compra-de-silencio-de-cunha21353935#ixzz4hNaSNb00
VAMOS TODOS À BRASÍLIA!
Entre em contato com o Sintusp, forneça seu nome completo, RG e o contato (n° celular), além disso, deve ser
fornecida uma cópia (Xerox) do RG. Os ônibus e a alimentação serão custeados pelas entidades.
Os ônibus sairão da frente do Sintusp no dia 23/5, 17h30 e sairão de Brasília para o retorno a São Paulo no dia
24/5, à tarde, após o Ato no Congresso Nacional, dessa forma, chegaremos a São Paulo no dia 25/5 pela manhã
(cedo).

#EUVOU

#OCUPEBRASÍLIA

DIVULGANDO ATIVIDADE DE HOJE [18], NA CRECHE OESTE, PARTICIPEM!

DIA 24 DE MAIO VAMOS OCUPAR BRASILIA CONTRA A
REFORMA DA PREVIDÊNCIA E TRABALHISTA !!
CONSTRUIR UMA GREVE GERAL PELA BASE ATÉ DERROTAR
AS REFORMAS E DERRUBAR TEMER!!
O dia 28 de abril foi marcado pela entrada em cena da classe trabalhadora brasileira com uma força que não se via em décadas !! Foi um
dia histórico em que trabalhadores de diversas categorias e serviços estratégicos como os transportes que paralisaram suas atividades em 26
capitais contra a Reforma da Previdência, a Reforma Trabalhista e a lei
que permite generalizar a terceirização. Mesmo com todo o cinismo da
imprensa e do governo Temer, que tentaram e não conseguiram esconder
que várias cidades amanheceram completamente vazias. Na Zona Oeste
os estudantes, professores e trabalhadores da USP, além de moradores
da região fizemos uma importante ação que marcou nossa presença neste
dia de greve geral nacional.
HOJE [18/5], ÀS 18 HORAS, NO SINTUSP
REUNIÃO DO COMITÊ DA ZONA OESTE

ATENÇÃO: PRÓXIMA REUNIÃO SOBRE
BANCO DE HORAS E PESSOAS COM
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
6ª FEIRA (19/5), ÀS 12h30 NO SINTUSP

EM RIBEIRÃO PRETO: REUNIÃO SOBRE
BANCO DE HORAS E PESSOAS COM
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
5ª FEIRA (18/5), ÀS 14h NA CAPELA
PRÓXIMA REUNIÃO DA SECRETARIA DE
NEGRAS, NEGROS E COMBATE AO ASSÉDIO, DO SINTUSP
DIA 1º DE JUNHO, ÀS 10H, NO SINTUSP

Reintegração de Brandão e retirada dos processos!
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