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5º DIA DA GREVE

VAHAN ADIA NEGOCIAÇÃO:

TODOS AO TRANCAÇO E ATO!

Assembleia de ontem, 11/6, aprovando a continuidade da GREVE!

Durante a assembléia de hoje recebemos o
comunicado da reitoria agendando a negociação
da pauta específica apenas para o dia 21/06,
quinta-feira da semana que vem. A notícia é um
descaso com a categoria e também é o
descumprimento do compromisso do próprio
reitor, que durante a última reunião entre Fórum
das 6 e CRUESP anunciou que negociaria
pessoalmente a pauta específica antes da quartafeira desta semana.
Exigimos que o Vahan cumpra com sua palavra e
marque a reunião até esta quarta-feira, antes que
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vá à Europa junto com os reitores da UNESP E
UNICAMP!
Com a greve crescendo e novas unidades
aderindo,
a
assembléia
deliberou
pela
CONTINUIDADE DA GREVE, e indicou a
realização de um grande TRANCAÇO e ATO no
P1 nesta quarta-feira, dia 13/06, mostrando que a
greve é pra valer! Vamos colocar o bloco na rua e
conquistar o apoio da população, denunciando o
desmonte da USP, o arrocho salarial e os
desmandos dos governos e reitores com o dinheiro
público e com as universidades públicas paulistas!

HOJE: ARRASTÃO DA GREVE!
O Comando de greve indica para esta terça-feira a realização de um arrastão como a principal atividade
do dia! Vamos ocupar os corredores e salas das unidades onde a mobilização está começando para
conversar, tirar dúvidas e conquistar novas e novos camaradas para fortalecer a GREVE, participar do
TRANCAÇO e das atividades do movimento, além de coletar doações para a campanha salarial!
Hoje concentração às 13h no saguão da FAU para organizar e realizar o arrastão que seguirá durante a tarde!

NEGOCIAÇÃO FÓRUM DAS SEIS X CRUESP
Os reitores, após muita insistência, agendaram nova negociação da pauta unificada para esta quarta-feira
às 16h na sede do CRUESP. Esclarecemos que não haverá ato durante as negociações pelas dificuldades
de organizar a presença das categorias do interior em função do horário! Os reitores marcam a reunião o
mais tarde possível para fugir da pressão, não podemos aceitar!

Deliberações da Assembléia de ontem, 11/6:
- Continuidade da greve;
- Aprovação da contraproposta do Fórum das Seis, com a ressalva de que indicamos vincular a
proposta de revisão no segundo semestre ao índice de inflação;
- Realização de Trancaço no P1 e ato na região na quarta-feira;
- Incorporação do Eixo “contra o aumento do teto salarial” na GREVE.

GREVE ESTUDANTIL: NA LUTA PELA PERMANÊNCIA!
Hoje também haverá arrastão dos estudantes em GREVE como forma de fortalecer o ato que ocorrerá às 16h em
frente à SAS onde serão exigidas as reivindicações estudantis, como mais moradias, reajuste e ampliação das
bolsas, entre outras! Estamos convocando a categoria a somar forças com os alunos nesse importante ato!

Hoje, às 16h, em frente à SAS/Bandejão Central!

A GREVE ESTÁ CRESCENDO:
Piracicaba: O pontapé inicial da greve, aprovada na última quinta-feira, foi dado ontem [11/6] já com
trancaço dos dois portões, o principal e o que dá acesso ao Ginásio do Campus. Também foi feito trancaço
no setor de transporte com a promessa de ser permanente enquanto a greve perdurar.
Pirassununga: A greve aprovada na sexta-feira, 8 de junho, começou nesta segunda-feira com café da
manhã, seguido de reunião na biblioteca e conversas nos setores, reunindo reuniu mais de quarenta pessoas.
Na parte da tarde Oficina de faixas e cartazes. Hoje, os companheiros de Pirassununga prometem trancaço
da portaria na entrada dos estudantes e, na sequência, caminhada pelo campus.
Bauru: Realizam Assembleia hoje, às 12h30, no Quiosque do Centrinho.
Ribeirão Preto: Realizam Assembleia hoje, às 14h, na subsede do Sintusp.
São Carlos: Assembleia será realizada na quarta-feira, 13/6, às 9h, no E1
EACH: Aprovou entrada em Greve na Assembleia de ontem, 11/6

Calendário da semana:
Hoje, 12/06:

Quinta-feira, 14/06:

- Na primeira hora, reuniões nas unidades
- 13h: concentração no saguão da FAU para o
ARRASTÃO DA GREVE!
- 16h: ato dos estudantes em frente à SAS!

- Primeira hora: reuniões de unidade
- 11h: Assembleia da História/Geografia
- 15h: Comando de GREVE no SINTUSP

Amanhã, 13/06:

- Primeira hora: reuniões de unidade
- 11h: assembléia na História/Geografia
- 18h: festa FAU Junina, com barraca de caldos do
SINTUSP para arrecadação da GREVE!

- 6h: TODOS AO P1 PARA GRANDE
TRANCAÇO E ATO!
- 16h: reunião do Fórum das 6 e CRUESP

Sexta-feira, 15/06:

DELEGADOS AO COMANDO DE GREVE
É fundamental que as unidades em greve indiquem representantes para compor o comando de greve,
instância fundamental para aprofundar as discussões e indicar as propostas à assembléia sobre os rumos do
movimento! O Comando é aberto e democrático, composto pelas pessoas indicadas nas reuniões de unidade!
É importante que se considere as possibilidades de horário, uma vez que algumas atividades podem se
estender até depois do horário normal de trabalho!

OBS: Dúvidas, entrar em contato com Felipe pelo whatsapp (11) 966631823
ou procure os trabalhadores em GREVE de sua unidade.
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
Sede Fernando Legaspe (Fernandão) Av. Prof. Almeida Prado, 1362, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo-SP
CEP: 05508-070 Tel: 3091 4380/4381 3814-5789- email: sintusp@sintusp.org.br – site: www.sintusp.org.br

