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REIVINDICAÇÕES
ENTREGUES AO CRUESP
No dia 11 de Abril, a Pauta Unificada de Reivindicações do Fórum das Seis (composto por Sintusp,
Adusp, STU, Adunicamp, Sintunesp, Adunesp, Sinteps e DCEs das três Universidades) foi entregue
ao CRUESP (Conselho dos Reitores das Universidades Estaduais Paulistas), na pessoa de seu atual
presidente, Marcelo Knobel, reitor da Unicamp.

A reivindicação salarial é a reposição das perdas salariais desde Maio de 2015:

15,75%, sendo 8% em primeiro de Maio e um plano de reposição das perdas do
restante e, no caso dos trabalhadores da UNESP, há + 3%, pois a reitoria da UNESP não pagou
este índice em 2016.
Além dessa reivindicação salarial, é importante que todos leiam na íntegra as demais
reivindicações nos documentos do Fórum das Seis que enviamos anexos a este boletim ou nos
links http://bit.ly/2Z7NXVd e http://bit.ly/2VHrBri, cujos eixos são:
1) Reajuste salarial. Arrocho não! Isonomia já!
2) Defesa das universidades
Comprometimento do Cruesp com relação aos seguintes pontos:
 Financiamento público adequado;
 Defesa da autonomia universitária;
 Liberdade de cátedra;
 Contratações, por concurso público, de servidoras e servidores docentes e técnico- administrativos;
 Políticas de permanência estudantil adequadas às necessidades das/dos estudantes;
 Contra a privatização das Universidades e do Ceeteps;
 Contra a cobrança de mensalidades;
 Consolidação dos HUs como unidades de ensino, pesquisa e extensão, mais recursos para os HUs
3) Defesa dos direitos previdenciários das servidoras e dos servidores docentes e técnicoadministrativos da Unesp, Unicamp, USP e Centro Paula Souza

SEM LUTA NÃO HAVERÁ CONQUISTAS!
A vida e as décadas de luta dos trabalhadores, em especial de nós aqui da USP,
ensinaram-nos que tudo o que conquistamos foi fruto de muita luta, mesmo quando as
universidades têm dinheiro, como agora!

Debate Pré-Congressual entre os proponentes das Contribuições para o 7º Congresso
- Concepção Sindical - 17/04, 12h30, no Sintusp

Atenção: Os delegados(as) que forem permanecer hospedados no alojamento do CEPEUSP
durante o 7° Congresso devem trazer roupas de cama, banho, cobertores e travesseiros.
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