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Campanha Salarial 2018

CRUESP NÃO
MARCA NEGOCIAÇÃO

Dia 3 de maio ocorreu reunião entre o Fórum das Seis
e a Comissão Técnica do Cruesp, normalmente esta reunião antecede à reunião de negociação do Cruesp com o
Fórum, entretanto, os representantes das reitorias comunicaram que não está agendada reunião de negociação.
O representante do Sintusp lembrou que a pauta unificada do Fórum das Seis foi encaminhada ao presidente
do Cruesp, Prof. Vahan, dia 4 de abril com a solicitação
de agendamento da 1ª reunião de negociação na semana entre os dias 16 e 18 de abril, considerando então
um desrespeito e provocação para com os funcionários,
professores e estudantes da USP, Unesp e Unicamp o não
agendamento até o momento.
Lembramos ainda que o reitor Vahan tem repetido publicamente que "a crise da Universidade foi superada graças
às medidas tomadas pela gestão do Zago" enquanto ele
[Vahan] era vice reitor. Todavia, nada foi feito para resolver
o problema mais grave da Universidade neste momento,
a reposição das enormes perdas salariais e correção dos
benefícios sociais, congelados há mais de 4 anos.
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Os representantes dos funcionários, professores e estudantes deixaram claro que com esta atitude de desrespeito os reitores apostam no inevitável confronto nas três
universidades estaduais, pois aumentam ainda mais a indignação que já é enorme.

DIANTE DISSO, O FÓRUM DAS SEIS
REFORÇA O INDICATIVO DE GREVE!
AO CONCLUIRMOS ESTA EDIÇÃO DO BOLETIM DO SINTUSP, A ASSEMBLEIA DOS PROFESSORES DA USP
ESTAVA EM CURSO E VOTARIA O INDICATIVO DE GREVE, APRESENTADO PELA DIREÇÃO DA ADUSP
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