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Campanha Salarial 2018

AMANHÃ, 9/MAIO, ÀS 12H3O, NA HISTÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL
Ao final da tarde de sexta-feira, 4 de maio, recebemos a confirmação do agendamento da reunião de negociação
entre Cruesp e Fórum das Seis para o dia 17 de maio, às 15h, na sede do Cruesp (Rua Itapeva).
Diante disso, vamos discutir nas reuniões de unidade e na Assembleia Geral dos Funcionários da USP, marcada
para o dia 9 de maio, às 12h30, na História, a proposta de PARALISAÇÃO DIA 17 e ATO na Rua Itapeva
para acompanhar a reunião de negociação.
Informamos ainda que fica mantido indicativo de greve para a 2ª quinzena de maio caso a proposta seja insuficiente, indicativo este já aprovado pela assembleia da Adusp.

TODOS À ASSEMBLEIA GERAL, AMANHÃ: 9/5, ÀS 12H30, NA HISTÓRIA

VAMOS BUSCAR O QUE É NOSSO! 12,56% JÁ!

SIMPÓSIO HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS
A IMPORTÂNCIA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO COMO UNIDADE DE ENSINO
DIAS 9 E 10 DE MAIO, ÀS 18H30, NO ANFITEATRO DO HU

PROGRAMAÇÃO
Quarta-feira: 9/maio - 18h30

Quinta-feira: 10/maio - 18h30

QUE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NÓS QUEREMOS?

MODELO DE GESTÃO: O QUE INTERFERE?

De onde viemos e onde estamos?

Diferentes níveis de atenção e o ensino em saúde

Importância de um Hospital Universitário na formação em saúde

Diferentes modelos de gestão e a atenção à saúde

O que não abrimos mão?

Quais nossos próximos passos?

Nossa Luta!

Diferentes modelos de gestão e o ensino

BOLETIM DO

7 de maio de 2018
STU
Sintusp
Sinteps
Sintunesp
Adusp - S. Sind.
Adunesp - S. Sind.
Adunicamp - S. Sind.
DCE da Unicamp, DCE-Livre da USP e Representação estudantil da Unesp

Fórum das Seis convoca:

Paralisação e ato público em SP
durante a negociação em 17/5
Assembleias de base devem deliberar sobre o indicativo e preparar a participação
Conforme relatado no último Boletim do Fórum, de 4/5, o Cruesp agendou a primeira
negociação entre as partes para 17/5, quinta-feira da próxima semana.
O Fórum das Seis convoca as categorias para realizarem um dia de paralisação nos locais
de trabalho e participarem de um ato público em São Paulo, em frente à sede do Cruesp (Rua
Itapeva, nº 26, São Paulo). A concentração será a partir das 13h e o ato terá início às 14h30.

Todos às assembleias: Vamos realizar um grande dia de mobilização
Nas assembleias de base que estão sendo realizadas nas unidades, devem ser discutidos:
1) Importância de paralisar e participar do ato em SP, em 17/5, como uma etapa importante da
luta contra o arrocho salarial, a deterioração das nossas condições de trabalho e o desmonte das
universidades públicas. Cada entidade está encarregada de organizar os detalhes práticos da
participação no ato (montagem de caravanas) e informar à coordenação do Fórum
até o dia 14/5, segunda-feira, no final da tarde.
2) Os passos seguintes da mobilização, inclusive a pertinência de uma greve por tempo
indeterminado, caso a negociação redunde em proposta insatisfatória para as categorias.
No dia 11 de maio, o Fórum das Seis volta a se reunir para avaliar o retorno das
assembleias e organizar os últimos detalhes do ato em 17/5.

Chega de arrocho e desmonte!
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