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HOJE, NEGOCIAÇÃO!
REAJUSTE JÁ!
Os três reitores das Universidades
Estaduais Paulistas, Marco Antonio Zago
da USP, Marcelo Knobel da UNICAMP
e Sandro Roberto Valentini da UNESP
marcaram para às 16 horas de hoje a
reunião de negociação entre CRUESP e
Fórum das Seis, data-base 1° de maio de
2017.
O Cruesp, que atualmente é presidido pelo
reitor da UNESP, deve apresentar a
proposta de reajuste salarial para
funcionários e professores da USP, UNESP
e UNICAMP no primeiro momento da
reunião, lembrando que os demais pontos
da pauta conjunta que inclui as
reivindicações dos estudantes das três
universidades devem começar a serem
discutidas hoje.
É um momento de grande importância
para
os
trabalhadores
das
três
universidades estaduais diante do absurdo

arrocho salarial imposto pelos reitores
desde o ano passado quando tivemos um
reajuste de apenas 3% diante da inflação
que na época era cerca de 10% tanto pelo
índice do DIEESE como da própria FIPE.
Nossa reivindicação de reajuste consiste
nos 6,33%, que ficaram faltando em 2016,
acrescido de 3,25% referentes às perdas
dos últimos 12 meses.
Hoje os representantes dos funcionários,
professores e estudantes irão dizer aos
reitores que CHEGA DE ARROCHO
SALARIAL.
Após esta negociação teremos reuniões de
unidades
e
assembleias
nas
3
Universidades para discutir com os
trabalhadores e estudantes o que o Cruesp
propor e definir os próximos passos na
nossa campanha salarial.

SINTUSP SEM FACEBOOK

Comunicamos à categoria que o Facebook desabilitou a página
do Sintusp - Sindicato dos Trabalhadores da USP em sua rede
social. Acionamos o nosso departamento jurídico para descobrir
o porquê e estamos trabalhando para reativá-la o mais breve
possível.

DERROTAR AS REFORMAS!

OCUPAR BRASÍLIA 24/5!
Preparar uma Greve Geral maior que a do 28 de abril
Além das Centrais Sindicais e em Brasília, retornaremos na tarde do
movimentos populares que já definiram dia 24/5.
a grande marcha à Brasília no dia 24/5,
o Fórum das Seis que já aprovou a
convocação
desta
marcha
de
funcionários, professores e estudantes
das 3 universidades hoje, após a
negociação com o CRUESP discute a
organização das nossas caravanas de
ônibus.
Os ônibus sairão de São Paulo capital e
de outras cidades do estado no dia 23/5
no final da tarde. Após as manifestações

ESTAREMOS PASSANDO LISTAS NAS UNIDADES PARA QUE OS
INTERESSADOS SE INSCREVAM PARA A GRANDE CARAVANA

AGENDA:
- Hoje, 11/5, Reunião do Fórum das Seis com o CRUESP 16H;
- Amanhã, 12/5, no Sintusp, Reunião do CDB (Conselho Diretor de Base do Sintusp);
- Dia 15/5 Audiência Pública “Financiamento das Universidades Estaduais, ALESP, 14h
- Dia 16/5, Reunião da Secretaria de Negras Negros e Combate ao Racismo, 10h no Sintusp
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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