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HOJE É O DIA "D"
TODOS À REITORIA: ATO 11H

Hoje para até quem não havia parado, como a prefeitura e funcionários
da SAS, para que todas e todos compareçam ao Ato-Assembleia nesta
quinta-feira, 21/6, em frente à reitoria: CHEGOU O DIA DA NEGOCIAÇÃO!
Chegamos no momento crucial e decisivo da
GREVE contra o arrocho e o desmonte da
universidade pública, gratuita e de qualidade, por
essa razão, reivindicamos contratações, em
especial para o HU, e que as mesmas sejam feitas
pela USP e não via OSS, fundações ou
terceirizadas. Neste momento, a reivindicação de
pagamento
dos
dias
descontados
dos

funcionários que exerceram seu direito de GREVE
em 2016 passou a ser prioritária para o nosso
movimento.
Informamos que os estudantes da USP têm
negociação com a reitoria hoje e também
marcaram ato para esta quinta-feira, 14 h,
portanto a partir desse horário unificaremos
nossa luta!

AS REUNIÕES DE UNIDADE DEVEM TRATAR DA IDA ORGANIZADA À REITORIA
Na primeira hora, todas as unidades devem
fazer suas reuniões com o objetivo principal
de discutir a ida coletiva à reitoria para
nosso Ato-Assembleia, que exigirá o
atendimento de nossas reivindicações e o
estabelecimento de um bom acordo para
ser avaliado na próxima Assembleia Geral.

Hoje é dia de força total no Ato-Assembleia na reitoria. Você não
deve nem pode faltar: chegou o momento da decisão.

Todos à reitoria, lembramos que haverá churrasco

INDICATIVO DE ASSEMBLEIA GERAL, 6ª feira, 22/6
Comando de Greve aprova indicativo de Assembleia Geral para 6ª feira, 22/6, 13h30, na
História. O indicativo será avaliado no Ato-Assembleia de amanhã, 21/6

Arrastão percorre várias unidades ontem, chamando as pessoas ao Ato-Assembleia de Hoje
Ontem, 20/6, foi dia de arrastão. Funcionários percorreram várias unidades (Restaurante da Física,
FAU, IGC, Administração da FFLCH, IO, Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, Restaurante
Central e Cepeusp), convidando todos para o Ato-Assembleia de hoje, 21/6. Nos restaurantes,
fizeram pausas para esclarecer o porquê da importância da participação geral neste dia.
Arrastão passa pelo bandejão da física, convidando as pessoas para o Ato-Assembleia de Hoje

Calendário
HOJE, 21/6
- Primeira hora: Reuniões de
unidade
- Ato/Assembleia: 11H em frente à
reitoria.
- Negociação com a reitoria 17H

Sexta-feira, 22/6
-indicativo de Assembleia Geral para
6ªfeira, 13h30, na História
(a ser aprovado na Assembleia de
hoje, 21/6, na reitoria)
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