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1º DIA DA GREVE

ATO E NEGOCIACÃO
Ontem [7/6], centenas de funcionários, professores e
estudantes da USP pra além de participar do Ato convocado pelo Fórum das Seis fez uma linda e animada
passeata partindo do MASP, na Paulista, rumo à Rua
Itapeva.
A chuva fina que persistia em acompanhar não diminuiu em nada o vigor de cada um dos manifestantes,
que fez seus gritos de indignação ecoarem por todo
percurso, conduzido pela bateria e muitas palavras de
ordem, mostrando para a população a disposição de
luta em defesa da Universidade, dos salários e da permanência estudantil.
Na frente da sede do Cruesp encontramos funcionários, professores e estudantes da Unesp e da Unicamp
e juntos realizamos um vigoroso ato enquanto aguardávamos o resultado da reunião entre Fórum das Seis
e os reitores.

NEGOCIAÇÃO CRUESP E FÓRUM DAS SEIS
Na reunião de negociação, o CRUESP apresentou
dados para justificar que não haverá crescimento na
arrecadação do ICMS e reapresentaram o índice vergonhoso de 1,5%.

REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS
O reitor da USP, Vahan Agopyan, disse que agora é o
momento de discutir em cada universidade as pautas
específicas. Na reunião declarou que no caso dos funcionários da USP haverá uma reunião de negociação
sobre o reajuste dos benefícios. Os representantes dos
funcionários questionaram se esta negociação ocorreria na COPERT, ao que o reitor respondeu que não,
afirmando que a reunião da COPERT seria mantida no
dia 12/06, mas para continuidade das discussões que

vinham sendo feitas. Segundo o próprio reitor, a discussão do reajuste dos benefícios será negociada em
outra reunião do Sintusp diretamente com ele, a ser
realizada antes da próxima quarta-feira.

CONTINUIDADE DA NEGOCIAÇÃO ENTRE
CRUESP E FÓRUM DAS SEIS
Depois de muita discussão, o CRUESP aceitou marcar
uma nova reunião de negociação desde que o Fórum
das Seis apresentasse por escrito uma contraproposta
de índice salarial nesta reunião. A partir daí agendaram
uma nova reunião para quarta-feira da semana que
vem (13/06) às 16h.
Após a reunião de negociação, o Fórum das Seis se
reuniu e discutiu uma contraproposta a ser levada para
a avaliação das assembleias de todas as categorias.
Reproduzimos abaixo a contraproposta formulada pelo
Fórum das Seis:
1) Reconhecimento das perdas de maio/2015 até
hoje.
2) Plano de recuperação de perdas baseado no
excedente da arrecadação do ICMS em 2018, destinando parte dele para permanência estudantil e
contratações.
3) Iniciar a recuperação com um reajuste necessário para repor a inflação dos últimos dois anos
(pelo ICV-Dieese, de 6,14%) em maio/2018.

DIANTE DE TUDO ISSO, MAIS QUE NUNCA,
TEMOS QUE FORTALECER A GREVE PARA
OBTERMOS CONQUISTAS

CALENDÁRIO DE GREVE
PRIMEIRA HORAS

DIA 08/06/2018

REUNIÕES DE UNIDADES - É imprescindível que todas as unidades realizem suas reuniões, elejam representantes para o Comando de Greve, encaminhe suas deliberações e
faça uma lista para arrecadar fundos para a Campanha Salarial 2018
REUNIÕES DO COMANDO DE GREVE - às 12 horas - na sede do Sindicato
CINE GREVE - FILME: SEGUNDA-FEIRA AO SOL
Local: auditório da Faculdade de Educação, a partir das 14 horas.

DIA 11/06/2018

ASSEMBLEIA GERAL DOS FUNCIONÁRIOS, ÀS 11 HORAS, NA HISTÓRIA

DIA 12/06/2018

ATO CONJUNTO COM ESTUDANTES NA SAS

APROVADO OS ALTOS SALÁRIOS - NÃO PODEMOS FICAR COM MIGALHAS
Assembleia Legislativa aprovou o aumento do teto salarial em São Paulo, que beneficia 5 mil servidores, entre
eles a burocracia acadêmica da USP, em detrimento dos 700 mil funcionários públicos do estado, que inclui
funcionários e grande parcela dos professores da USP, que irão receber migalhas oferecidas pelo CRUESP, que
hoje é presidido pelo reitor da USP.
A nossa GREVE é também contra os ALTOS SALÁRIOS, pois enquanto é fechado atendimentos no HU, creches
e sucateados os Centros de Saúde (CSEB, Centro “Paula Souza” e SESA) pela falta de investimentos, a turma
do reitor se enriquece com os altos salários e as altas diárias.
Vamos fortalecer a GREVE, para arrancarmos as nossas reivindicações como o REAJUSTE DO VALE REFEIÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, pois dinheiro tem.

CONTRIBUA COM A CAMPANHA SALARIAL 2018
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.

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)

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

VEJA ÁLBUM DE FOTOS NA PÁGINA DO SINTUSP NO FACEBOOK

Reintegração de Brandão e retirada dos processos!
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