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AMANHÃ: USP PARA
E VAI AO CO
ATO COM CONCENTRAÇÃO A PARTIR DAS 10H
FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES E ESTUDANTES
Juntos, os três segmentos da universidade, vamos mostrar que
não aceitamos este absurdo de tentar transferir para os Conselhos
Universitários da USP e da UNICAMP a "negociação" e a decisão
sobre a pauta de reivindicações unificada dos funcionários, professores e estudantes das três universidades, sendo que há mais de
20 anos isso é negociado entre CRUESP e Fórum das Seis.
Não podemos permitir que este Co espúrio e antidemocrático que
só diz "amém" ao reitor decida nosso reajuste, ignorando a pauta
estudantil.

ASSEMBLEIA DOS ESTUDANTES APROVOU:
GREVE A PARTIR DE 29/5 E CONVOCA O ATO NO CO
Esta posição é a mesma já decidida pelos professores da USP. Nós
funcionários, por decisão da Assembleia Geral, paralisaremos no
dia 29/5 e vamos todos ao Ato, mantendo o indicativo de GREVE
sobre o qual deliberamos em nova Assembleia Geral no dia 5/6.
É importante lembrar que devemos estar preparados para permanecermos até a tarde neste ato, para garantir isso teremos churrasco durante o Ato.

Conselho Universitário convocado para o dia 29/05, pauta única:
proposta de reajuste salarial de 1,5%!
É um reajuste de 31 reais para os trabalhadores que recebem o piso! O parecer da COP ainda faz um jogo de cena,
recomendando que não seja concedido
nem isso, pra tentar convencer alguém
de que esse índice ridículo já é alguma
concessão, um "esforço" da reitoria, mas
isso é uma farsa! Acumulamos nos últimos anos mais de 17% de perda salarial, faz 5 anos que os vales refeição
e alimentação, onde a inflação é mais
alta, estão congelados, e enquanto isso
os dirigentes da universidade liberam
pra si mesmos pagamentos de "diárias"
pra custear hospedAgem, mesmo tendo
residência na cidade, que somam mais
de 60 mil pra cada um por ano! Ao mesmo tempo Alckmin simplesmente não
repassa centenas de milhões em verbas
que, por lei, são das universidades, mas
ninguém vai encontrar os reitores dizendo que é por isso que a universidade não
tem dinheiro!

CRONOGRAMA DO DIA 29/5

Não podemos aceitar! Toda força na
mobilização contra esse Conselho
Universitário e o CRUESP!

•

Acesse o link e veja os documentos:

•

NA PRIMEIRA HORA, REUNIÕES NAS UNIDADES, ALGUMAS COM CAFÉ DA MANHÃ;
SEGUIR ORGANIZADAMENTE À REITORIA, NO ENTORNO
DO CO: CONCENTRAÇÃO A PARTIR DAS 10H

Sumário: https://bit.ly/2IYfkf4
Reajuste Salarial - Parecer COP: https://
bit.ly/2ki63R1

VAMOS DIZER NÃO!

O CO NÃO DISCUTE E DEFINE O REAJUSTE

Todas as unidades devem realizar reuniões e encaminhar suas deliberações
para Assembleia Geral do dia 5/6
É muito importante que sejam feitas reuniões em todas unidades (todas as que for possível) entre os dias 4 e 5/6, antes da Assembleia Geral do dia 5/6, para avaliar o desenrolar dos acontecimentos do Co e do Ato do dia 29/5, da reunião entre o Fórum das Seis e
o CRUESP do dia 30/5, bem como o desenvolvimento da greve nos setores em que já foi
deflagrada (USP, Unesp e Unicamp).

ASSEMBLEIA GERAL DE FUNCIONÁRIOS
DIA 5/JUNHO, ÀS 12H30, NA HISTÓRIA

NESTE DIA TODOS DEVEM PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA,
VAMOS JUNTOS DECIDIR SOBRE O INDICATIVO DE GREVE
MAPEAMENTO – FÓRUM DAS SEIS – FECHADO EM 25/5/2018, 9H
(COM ACRÉSCIMO DA DELIBERAÇÃO DOS ESTUDANTES DA USP)
Adusp

STU

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.

- Greve deflagrada a partir de 22/5. - Ato em frente ao Consu no dia
29/5, às 9h.

Adunicamp

- Já aprovaram o indicativo de greve os campi de Araraquara, Bauru,
Franca, Jaboticabal, Marília, Assis, Botucatu, Presidente Prudente,
Instituto de Artes, Rio Preto.

Assembleia realizada em 24/5, com a presença de 153 docentes, aprovou:
- Paralisação dias 29 e 30/5. Na reunião do Consu, marcada
para 29/5, reivindicar a retirada de pauta do reajuste de 1,5%;
caso não saia de pauta, voto contrário. - Ato em frente ao Consu
no dia 29/5, às 9h.
Adunesp
- 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.

Sintunesp

- Demais campi em processo de assembleia.
Sintusp
Assembleia realizada em 24/5 aprovou:
- Paralisação em 29/5, com ato no Co.
- Manter o indicativo de greve, com assembleia para deliberar em
5/6.
DCE Livre da USP
Assembleia em 24/5 aprovou indicativo de greve a partir de 29/5.

- O campus de Ilha Solteira aprovou paralisação em 28/5.
- Demais campi ainda estão realizando assembleias.

TODOS JUNTOS NA CAMPANHA SALARIAL
PARA MANTERMOS NOSSA CAMPANHA SALARIAL PRECISAMOS DO APOIO DE TODOS. X-GREVE, CARRO DE SOM, ÔNIBUS, FAIXAS, TUDO ISSO DEMANDA MUITO DINHEIRO. PORTANTO, CADA FUNCIONÁRIO DA USP PODE E DEVE COLABORAR... DEPOSITE NO BANCO DO BRASIL, DOE ATRAVÉS DA VAQUINHA ELETRÔNICA, FAÇA LISTAS EM SUA UNIDADE OU
TRAGA SUA CONTRIBUIÇÃO À SEDE DO SINTUSP.
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