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Campanha Salarial 2018

17
MAIO

PARALISAÇÃO E ATO

A assembleia Geral aprovou para o dia 17 de maio:
paralisação e Ato em acompanhamento à reunião de
negociação com o Cruesp, como forma de pressionar
os reitores a abrirem negociação e atenderem nossas
reivindicações.
Nossa tarefa agora é organizar uma grande caravana
e massiva participação no Ato na Rua Itapeva, que é
a sede do Cruesp. Portanto, em cada reunião de unidade, para além da confecção de faixas, pirulitos e
cartazes, precisamos também organizar uma lista de
participantes para encaminhar ao Fórum das Seis e
garantirmos os ônibus e lanches durante o Ato. Precisamos desta lista até o final de hoje, segunda-feira [14/5] para repassarmos à coordenação do Fórum
das Seis. Portanto, informem ao Sintusp a previsão de
participantes através dos telefones 3091-4380, 38145789, 3816-7932, ou através do e-mail: sintusp@sintusp.org.br
Os ônibus sairão da frente do MAC [antiga reitoria] às
12h. A concentração é a partir das 11h30, pois a concentração para o Ato na sede do Cruesp é a partir das
13 horas.

Na Universidade de São Paulo temos presenciado
a indignação de cada trabalhador, as reclamações
são inúmeras e muito válidas uma vez que nossos
benefícios sociais (Vale Refeição e Auxílio Alimentação) não receberam qualquer correção no decorrer
da gestão Zago e nossos salários sequer tiveram a correção inflacionária, o que ocasionou em uma absurda
perda do poder aquisitivo dos trabalhadores.
Uma outra grande queixa e quase que unânime, já se
igualando à desvalorização funcional é a sobrecarga
de trabalho ocasionada pela ausência de contratação
também conduzida de forma desumana na última
gestão.
O Fórum das Seis já demonstrou em seus boletins que
há crescimento da arrecadação e o Cruesp precisa
apresentar proposta que recupere nossas perdas.
ESTE ANO VAMOS BUSCAR O QUE É NOSSO!
E, caso o Cruesp não apresente qualquer proposta ou
venha com uma proposta insuficiente, o Indicativo do
Fórum das Seis:
GREVE NAS TRÊ ESTADUAIS FICA MANTIDO!

TODAS AS UNIDADES DEVEM FAZER REUNIÕES
Neste momento é imprescindível que todas as unidades façam suas reuniões para
organizar nossa paralisação e participação no ato na rua Itapeva, sede do Cruesp
A força e grandeza desta paralisação e
do Ato na Rua Itapeva vai depender da
organização da categoria nas reuniões de
unidade, que deverão ocorrer num curto
espaço de tempo, isto é, até a próxima 4º
feira, dia 16, véspera da paralisação! Nas
reuniões também devem ser eleitos representantes para o Comando de Mobilização.

TODOS JUNTOS SOMOS MUITO MAIS FORTES!

COMANDO DE
MOBILIZAÇÃO
REUNIÃO DIA 16 DE
MAIO ÀS 17 HORAS,
NO SINTUSP
REPRESENTANTES DE TODAS
UNIDADES DEVEM PARTICIPAR!

UNIFICOU, UNIFICOU, NA LUTA: FUNCIONÁRIO,
ESTUDANTE E PROFESSOR
ESTUDANTES DA USP TAMBÉM PARALISAM PARA O ATO DO FÓRUM DAS SEIS,
NA RUA ITAPEVA. QUANDO FUNCIONÁRIOS, ESTUDANTES E PROFESSORES SE
UNEM, O BICHO PEGA!

REITOR CONVOCADO PELA ALESP
DIA 16 DE MAIO, ÀS 13 HORAS
O reitor da USP foi convocado pela Alesp para dar esclarecimentos sobre os ataques aos espaços estudantis na
universidade e dar satisfação sobre o dinheiro da USP.
Momento oportuno para os estudantes e o movimento Coletivo Butantã na Luta cobrarem do professor Vahan
onde estão os R$ 48 milhões oriundos da luta da população, que já foram aprovados na Alesp.

CONTRIBUA COM O FUNDO DE ARRECADAÇÃO - CAMPANHA SALARIAL 2018
Faça depósito na conta do Fundo de Arrecadação para a Campanha Salarial 2018:Banco do Brasil Agência
7068-8 Conta Poupança 5057-1 (variação 51)

OU ATRAVÉS DA VAQUINHA ELETRÔNICA:
Nós, trabalhadores da USP, precisamos arrecadar fundos para custear os gastos da campanha salarial 2018,
como panfletos, cartazes, faixas, carros de som, transporte, alimentação e outros itens do dia-a-dia da batalha
pelo direito ao reajuste salarial e condições dignas de trabalho, e para impedir a destruição das universidades
estaduais paulistas! Ajude você também nosso movimento!
ACESSE O LINK E CONTRIBUA! http://vaka.me/mzjmx9

NO DIA DA PARALISAÇÃO
• REUNIÕES DE UNIDADES NAS PRIMEIRAS HORAS
• CONCENTRAÇÃO NO MAC A PARTIR DAS 11H30
• NA SEQUÊNCIA, SAÍDA DA CARAVANA DE ÔNIBUS RUMO AO ATO
• CONCENTRAÇÃO PARA O ATO NA RUA ITAPEVA A PARTIR DAS 13H
• REUNIÃO DO FÓRUM DAS SEIS COM O CRUESP ÀS 15H

DIA 23 DE MAIO: DIA NACIONAL DE LUTA EM DEFESA DA EDUCAÇÃO
ANDES
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