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8% Já! Negociação HOJE, 9/5!

Vamos às ruas no dia 15/5!
Hoje (9/5), teremos a primeira reunião de
negociação entre CRUESP e Fórum das Seis na
data-base 2019, conforme já foi demonstrado,
inclusive pela própria planilha do CRUESP: há
dinheiro e cabe o reajuste reivindicado de 8%, a
partir de 1° de Maio de 2019, lembrando que
nossa reivindicação inclui um plano de
recuperação de perdas para reconquistarmos o
poder aquisitivo de Maio de 2015.
Neste momento em que vivemos, com os duros
ataques às universidades brasileiras, com cortes
de verbas, ameaça à autonomia universitária e à
própria existência das universidades públicas
gratuitas, reajustar os salários defasados dos
trabalhadores (funcionários e professores)

significa valorizar o que temos de mais
importante nas universidades: as pessoas que as
constroem!

15/5 DIA DE GREVE NACIONAL DA EDUCAÇÃO

Vamos às ruas em 15 de
Maio para engrossar a
GREVE NACIONAL DA EDUCAÇÃO!
- Contra o corte de 30% ou mais
nas universidades federais;
- Contra a Reforma da Previdência;
- Contra o corte de recursos da
educação pública e contra as
perseguições ideológicas!

DIA 15 DE Maio da USP
Na USP, o CDB (Conselho Diretor
de Base do Sintusp) aprovou o
indicativo para as reuniões de
unidades e para a Assembleia Geral
de 13/5 avaliarem a Paralisação do
dia 15/05 com ATO em frente à
reitoria e o ATO em frente ao
MASP, às 14 horas.

Rumo à GREVE GERAL
de 14 de JUNHO!

ASSEMBLEIA GERAL DOS
FUNCIONÁRIOS DA USP
13/05, 12h30, no Sintusp
PAUTA:- PARALISAÇÃO/GREVE NACIONAL DA EDUCAÇÃO

PLENÁRIA NACIONAL SINDICAL E POPULAR PARA PREPARAR A

GREVE GERAL DE 14/06
- 18/05, no Sindicato dos Metroviários

RODA DE SAMBA NO SINTUSP
Atenção comunidade USP, está chegando mais um
samba do SINTUSP! Como já anunciado, todo mês
faremos uma atividade cultural em nosso sindicato,
contando com comidas e bebidas a preços acessíveis e
com a animação do bom e velho samba! Contra a
Reforma da Previdência, pelo atendimento de das
nossas reivindicações da campanha salarial 2019, pela
liberdade de organização sindical e pela realização do
nosso Congresso sem
nenhuma
punição
ou
perseguição, venha lutar, organizar-se e confraternizar
no SINTUSP!

Sexta-feira, 10 de Maio, 17h30, no Sintusp
Evento facebook: http://bit.ly/2VdZFzd
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