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USP PARA DIA 29/5

MAPEAMENTO – FÓRUM DAS SEIS
FECHADO EM 24/5/2018, 16H

CO VOTAR REAJUSTE? NÃO!

Adusp

MANTEMOS INDICATIVO DE GREVE,
NOVA ASSEMBLEIA DECIDE DIA 5/6

Em assembleia realizada no dia 22/5, docentes aprovaram início da greve para 29/5, dia
em que também haverá ato durante reunião do
Conselho Universitário. Nova assembleia em
4/6.

Foi uma grande assembleia, a maior desde a que votou o Acordo Adunicamp
Coletivo em 28 de março de 2017.
Assembleia realizada em 24/5, com a
Nos informes das unidades, a indignação com a proposta de presença de 153 docentes, aprovou:
1,5% de "reajuste" e a disposição de ir à luta eram generaliza- - Paralisação dias 29 e 30/5. Na reunião
do Consu, marcada para 29/5, reivindicar
das.
a retirada de pauta do reajuste de 1,5%;
O crescimento do movimento entre os funcionários da USP é
caso não saia de pauta, voto contrário.
evidente e deve crescer ainda mais para deflagrarmos uma
GRANDE GREVE capaz de nos levar à vitória como já ocorreu
Adunesp
na maioria das greves que fizemos na USP.
- Já aprovaram o indicativo de greve os campi
de Araraquara, Botucatu, Rio Claro, São Vicente, Instituto de Artes e Marília.

- O campus de Bauru aprovou o indicativo,
mas terá nova assembleia para referendar a
decisão em 28/5.
- O campus de Presidente Prudente aprovou
paralisação em 30/5.
VISÃO PARCIAL DA ASSEMBLEIA

Foto: Ivane Sousa

O ATO DO DIA 29 SERÁ
AINDA MAIOR E SEM DÚVIDA
UM DOS MAIS COMBATIVOS
QUE JÁ FIZEMOS

- Demais campi ainda estão realizando assembleias.
STU
Greve deflagrada a partir de 22/5, com Ato no
Consu [Conselho Universitário da Unicamp] dia 29/5.
Sintunesp
- Já aprovaram o indicativo de greve os campi
de Bauru, Assis, Botucatu, Presidente Prudente, Instituto de Artes, Rio Preto.

Não podemos permitir que a moda pegue e que o Conselho Uni- Demais campi em processo de assembleia.
versitário passe a decidir sobre a pauta de reivindicações dos
funcionários, estudantes e professores das três universidades,
o que historicamente é definido a partir das negociações entre
Sintusp
Cruesp e Fórum das Seis.
Assembleia realizada em 24/5 aprovou:
Os reitores da USP e da UNICAMP querem tirar de si a res- Paralisação em 29/5, com ato no Co.
ponsabilidade, respaldando-se "numa decisão do Co" para não
negociarem mais, após a aprovação pelos Conselhos Universi- - Manter o indicativo de greve, com nova assembleia para decidir a greve em 5/6.
tários dessas universidades.

DIA 29, TERÇA-FEIRA, CONCENTRAÇÃO
ÀS 10 HORAS NA REITORIA

Assembleia aprovou que as unidades devem se reunir na primeira hora, algumas com café da manhã, e logo
após, dirigirem-se organizadamente para a reitoria, onde a concentração começará às 10 horas.
É importante que todos preparem-se para permanecer por bastante tempo num Ato combativo, que deve ser decisivo para a nossa campanha salarial e para os próximos passos do movimento conjunto das três universidades.
PARA NOS MANTERMOS NO ATO ATÉ A TARDE HAVERÁ CHURRASCO EM FRENTE À REITORIA

ASSEMBLEIA GERAL DE FUNCIONÁRIOS
DIA 5/JUNHO, ÀS 12H30, [LOCAL A DEFINIR]

NESTE DIA TODOS DEVEM PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA, VAMOS JUNTOS
DECIDIR SOBRE O INDICATIVO DE GREVE

CONTRIBUA COM A 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
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