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TODAS E TODOS AO
ATO E TRANCAÇO

6º DIA DA GREVE

Hoje, 13/6, nós trabalhadores da USP que estamos em greve, em conjunto com estudantes e docentes,
chamamos todos a realizar um grande Ato e trancaço. Nos concentraremos no Portão 1 da USP, no cruzamento com a Rua Alvarenga com a Av. Afrânio Peixoto, onde faremos um ato para levar nossa Greve
para fora da Universidade. Depois sairemos em passeata na região do Butantã para dialogar com a população! Iremos mostrar nossa indignação com o arrocho e o desmonte da USP, colocando nossas pautas
para a comunidade próxima e para toda a população!

Hoje, 13/6, às 6h no Portão 1 da USP!
NEGOCIAÇÃO TRANSFERIDA AMPLIA A GREVE
A greve dos trabalhadores da USP, deflagrada a partir da sexta-feira , 8/6, atingiu num primeiro momento as
unidades da capital e estendeu-se para os campi do interior do estado de São Paulo e para unidades externas.
Primeiramente, entraram em greve Piracicaba e Pirassununga. Após o reitor romper com o compromisso
de negociar a pauta específica (benefícios) antes da quarta-feira, a indignação aumento entre toda a categoria, a partir daí entraram em greve: São Carlos, a EACH (USP-Leste) e hoje Ribeirão Preto (o maior
campus do interior) e, na capital, a Farmácia também entrou em greve!

VAHAN ESTENDE O CONFLITO...
Tudo poderia caminhar para um acordo de fim de greve ainda nesta semana, a partir de uma negociação que
contemplasse itens importantes de nossa pauta específica na terça-feira e na negociação da pauta conjunta na
quarta-feira. Entretanto, Vahan preferiu romper com o compromisso de negociar a pauta específica antes de
quarta-feira e marcar negociação somente para o dia 21/6, quinta-feira, apontando assim para a necessidade de
prolongar a greve até esta data, o que deve ser discutido e deliberado na Assembleia de quinta-feira, 14/6, 11h,
na História.

Às 16 horas de hoje ocorre
nova reunião de negociação
entre Cruesp e Fórum das Seis

♪♪♪ A GREVE CONTINUA, VAHAN A CULPA É SUA! ♪♪♪

CALENDÁRIO DA SEMANA:
Hoje, 13/06:
- 6h: TODOS AO P1 PARA GRANDE TRANCAÇO
E ATO!
- 16h: Reunião do Fórum das Seis e CRUESP

Quinta-feira, 14/06:
- Primeira hora: reuniões de unidade
- 11h: Assembleia da História/Geografia
- 15h: Comando de GREVE no SINTUSP

Sexta-feira, 15/06:
- Primeira hora: reuniões de unidade
- 11h: assembleia na História/Geografia
- 18h: festa FAU Junina, com barraca de caldos do
SINTUSP para arrecadação da GREVE!
FUNCIONÁRIOS E ESTUDANTES FIZERAM
ATO EM FRENTE À SAS, ONTEM 12/6
“SÃO CINCO ANOS SEM UM AUMENTO,
400 PRA MORAR EU NÃO AGUENTO”

Ofício encaminhado dia
11 de junho à reitoria
Magnífico Reitor,
O Sintusp – Sindicato dos Trabalhadores da USP, vem
por meio deste expor o que foi deliberado em Assembleia Geral dos Funcionários da USP, realizada na
data de hoje, 11 de junho de 2018:
Os funcionários da USP reunidos em Assembleia Geral na data de hoje receberam com muita estranheza
e indignação o email enviado pela Reitoria para o Sindicato, onde comunica que a reunião de negociação
da Pauta Específica foi reagendada para o dia 21 de
junho em virtude de compromissos assumidos pelo
Magnífico Reitor.
Na reunião entre Cruesp e Fórum das Seis realizada
no dia 7 de junho, os representantes do Sintusp solicitaram que a reunião sobre a Pauta Específica fosse realizada antes da próxima reunião do CRUESP
e Fórum das Seis (dia 13/6), e Vossa Magnificência
sinalizou positivamente, bem como, anunciou que o
agendamento seria feito pelo seu chefe de gabinete, o
Prof. Dr. Gerson. Desta forma, a reunião aconteceria
antes do dia 13 de junho e, por conseguinte, antes de
vossa viagem internacional.
A Assembleia aprovou o texto do presente ofício com
a reiteração de que é imprescindível que aconteça a
reunião conforme combinado, com a perspectiva de
superarmos o conflito instaurado com a greve ainda
esta semana.
O objetivo do presente ofício é reivindicar que haja
sensibilidade por parte da Reitoria em agendar a reunião no dia 12 de junho ou mesmo no dia 13 de junho,
antes da reunião do Fórum das Seis com o Cruesp.

RIBEIRÃO PRETO APROVA GREVE A PARTIR DE HOJE
PROGRAMAÇÃO: PANFLETAGEM DE CONVENCIMENTO NOS 3 PORTÕES A PARTIR DAS 6H30 E ASSEMBLEIA AS 10H NA SUBSEDE RIBEIRÃO.

PIRASSUNUNGA: OS FUNCIONÁRIOS DE PIRASSUNUNGA FIZERAM NOVA ASSEMBLEIA E DECIDIRAM PELA
CONTINUIDADE DA GREVE, JÁ MARCARAM NOVAS
ATIVIDADES PARA HOJE NO CAMPUS.

FORTALEÇA A CAMPANHA SALARIAL 2018

Precisamos de todos, cada colaboração é imprescindível para fortalecer nossa luta. Colabore, participe conosco desta batalha, vamos juntos mostrar toda nossa indignação com o
descaso dos reitores ao concederem 1,5% de reajuste após tantos anos de arrocho salarial.
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