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1,5% NÃO ACEITAMOS!
OS NÚMEROS NÃO MENTEM

DINHEIRO TEM!

ENTÃO...

ASSEMBLEIA TEM QUE "BOMBAR"
Poucas vezes vimos tanta indignação dos trabalhadores da USP como após o anúncio da proposta do CRUESP
de 1,5% de reajuste salarial, depois dos últimos anos de superarrocho salarial e dos benefícios.
ESTA INDIGNAÇÃO TEM QUE SE TRANSFORMAR EM AÇÃO! Neste momento o que vai definir se vamos
reagir à altura esta afronta do CRUESP (presidido por Vahan, reitor da USP) é a força e o tamanho de nossa
Assembleia!

A UNICAMP JÁ ESTÁ EM GREVE E COMEÇOU E FORTE!
Os funcionários da Unicamp, em grande Assembleia realizada na sexta-feira, 18/5, decidiram entrar em GREVE
já na terça-feira, 22/5. A diretoria do Sindicato defendeu a proposta do Fórum das Seis de começar a GREVE no
dia 28 de maio, entretanto, a assembleia decidiu antecipá-la e já foi deflagrada. Vários setores que normalmente
não entram em Greve, já aderiram neste primeiro dia!

E DIA 29/5, NOSSA MISSÃO É CONSTRUIR UM GRANDE ATO...
Tanto o reitor da USP como o da UNICAMP estão querendo implantar uma nova tática de esvaziar as negociações entre o Fórum das Seis com o Cruesp. Sabemos que esta tática tem objetivo óbvio de transferir a
definição sobre as reivindicações dos trabalhadores e estudantes para um fórum que não é o de negociação
entre trabalhadores e empregadores. A negociação deve ser realizada entre Fórum das Seis e Cruesp, como
sempre foi e como ocorre em todas as categorias de trabalhadores no Brasil e no mundo.

VAMOS DIZER NÃO!
O CO NÃO DISCUTE E DEFINE O REAJUSTE
CONTINUA

O Co é composto por uma maioria esmagadora de dirigentes da universidade
que sempre dizem amém às propostas do reitor.
Na USP e na UNICAMP, ONDE OS CONSELHOS UNIVERSITÁRIOS FORAM
MARCADOS PARA CONSAGRAREM OS 1,5%, OS ATOS SERÃO
CONTUNDENTES!

O CO NÃO DISCUTE E DEFINE O REAJUSTE! NOSSO NÃO VAI ECOAR!!!

Todas as unidades devem realizar reuniões e encaminhar suas deliberações
para Assembleia Geral do dia 24/5

ASSEMBLEIA GERAL DE FUNCIONÁRIOS
DIA 24/MAIO, ÀS 12H30, NOVO AUDITÓRIO DA GEOGRAFIA

NESTE DIA TODOS DEVEM PARTICIPAR DA
ASSEMBLEIA, VAMOS
JUNTOS
DECIDIR SOBRE O INDICATIVO DO FÓRUM
DAS SEIS

VAMOS ARRANCAR O AUMENTO DO VALE
REFEIÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JÁ!
Vahan já anunciou o fim da crise financeira da USP, valorizando a política implantada por eles [Zago e Vahan]
durante quatro anos. Mas quem pagou esta crise foram os (as) trabalhadores (as), com o arrocho salarial e o
congelamento do Auxílio Alimentação e Vale Refeição.
Enquanto fazíamos sacrifícios com nossas famílias, o reitor e seus assessores mantinham os seus privilégios,
como as diárias altíssimas que receberam durante quatro anos [amplamente veiculado pela grande mídia], entre
outras mordomias.
Se a crise passou, agora é hora de recuperarmos o que é nosso: o reajuste salarial indicado pelo Fórum das Seis
[12,6%] e o “reajuste nos valores do Auxílio Alimentação e Vale Refeição de acordo com a inflação acumulada
desde 1º de março de 2013 até 30 de abril de 2018, com base no ICV-DIEESE, ou seja, o Auxílio Alimentação
seria R$ 961,85”.
Na COPERT já foi dito que naquele espaço não se discute pautas econômicas. Assim, já solicitamos ao reitor
uma reunião e estamos cobrando a agenda de reuniões prometidas pelo vice-reitor, quando da reunião do sindicato e reitoria, no início desta gestão.
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