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POSIÇÃO DO SINTUSP: ATO DE
HOJE, 29/5, ESTÁ MANTIDO
A diretoria do Sintusp decidiu que está mantida a Paralisação e o Ato em frente ao Co no
dia 29/5, na reitoria. Entretanto, diante da posição da reitoria de suspender as aulas de
graduação e pós-graduação na USP, liberando estudantes e professores de virem à USP nos
dias 28, 29 e 30 de Maio, reivindicamos tratamento isonômico e a suspensão de todas as
atividades também para os funcionários da USP, nos mesmos moldes da suspensão dos
expedientes das Universidades Federais e da UNICAMP.
Os representantes dos funcionários, professores e estudantes no Co já encaminharam os
ofícios anexos ao reitor Vahan, exigindo o cancelamento do Co.

Caso o Co seja mantido, o Sintusp, a Adusp e o DCE mantém a realização
do Ato com concentração a partir das 10h na reitoria da USP.

HOJE, 29/5, PARALISAÇÃO E ATO NO CO

CRONOGRAMA:
- Na primeira hora: reuniões nas unidades, algumas no café da manhã;
- Seguir organizadamente à reitoria, no entorno do Co: concentração, a partir das 10 horas

VAMOS DIZER NÃO! O CO NÃO DECIDE O REAJUSTE!

COPERT desmarca reunião por conta da suspensão das aulas
na USP, mas a reunião do Co para aprovar 1,5% é mantida!
Enviamos, ontem, 28/5, ofício à COPERT com o seguinte conteúdo:

Mas a resposta da COPERT foi a seguinte:
"Prezados Senhores,
Em atenção ao Ofício SS.Sind.Of.Nº0209/28052018, informamos que a reunião foi adiada por medida de precaução,
uma vez que não é possível antever a situação que se apresentará amanhã, evitando-se assim qualquer dificuldade,
já que se trata de assunto importante para a USP e todos os seus servidores.
Tão logo a situação se encontre normalizada remarcaremos a reunião.
Atenciosamente,
Comissão Permanente de Relações do Trabalho"

Ou seja, o caos no transporte em consequência da falta de combustíveis justifica a
mudança da reunião da COPERT, porém o mesmo caos não justifica a mudança do Co,
que votará o famigerado e famélico 1,5%!!!!

ASSEMBLEIA GERAL DE FUNCIONÁRIOS

5 DE JUNHO, 12H30, NA HISTÓRIA

NESTE DIA TODOS DEVEMOS PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA

VAMOS TODOS DECIDIR SOBRE O INIDICATIVO DE GREVE

