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15/5 PARALISAÇÃO NACIONAL
Em defesa da Educação, da Previdência e da Reposição Salarial

- Assembleia aprovou PARALISAÇÃO na
4ªfeira (15/5) e TRANCAÇO no Portão 1

A Assembleia aprovou concentração a partir das
6 horas da manhã no Portão 1 da USP, onde
organizaremos o trancaço com panfletagem para
dialogar com a população, divulgando nossa luta
em defesa da Universidade Pública e contra a
Reforma da Previdência. Chamamos os
estudantes e professores a unirem-se a nós
nesta tarefa.
O trancaço ocorrerá até às 9 horas, pois a
orientação é que a partir desse horário, as
unidades façam reuniões, inclusive para organizar
a ida ao Ato na reitoria, às 11horas.

Atenção: em decorrência da possibilidade de chuva
no dia 15/5, devemos estar preparados(as).

ATO às 11 horas em frente à reitoria
Convidamos estudantes e professores a somarem-se neste ato, quando entregaremos uma carta ao
reitor Vahan , deixando claro nossa luta em defesa da universidade e contra os cortes de verbas de
ensino, pesquisa, nas bolsas e pela manutenção da autonomia universitária. Lembrando que haverá
churrasco durante este Ato, a preço de custo, para alimentar a galera.

PELA REPOSIÇÃO SALARIAL
Na carta, cobramos o ataque que o CRUESP também faz às universidades, tentando arrochar os
salários dos funcionários e professores das universidades estaduais, por meio dessa proposta ridícula
de 1,8%. Na Paulista, vamos nos encontrar com os companheiros das Universidades estaduais e de lá
marcharemos para o MASP.

Vamos à luta:
 A Assembleia dos estudantes da USP aprovou a paralisação!
 A Assembleia da ADUSP também aprovou a paralisação dos professores da USP, assim
como a da UNESP e da UNICAMP

CRUESP APOIA O DIA 15/5
O CRUESP (Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas) posiciona-se contra a
interrupção de fluxo de recursos para as universidades, institutos de pesquisa e entidades de
fomento. Leia na íntegra a nota do CRUESP no verso deste boletim.
No mesmo sentido, a reitoria da Unicamp, cujo reitor, Marcelo Knobel, é presidente do CRUESP,
emitiu nota (disponível em http://bit.ly/2JhKqyP) no sentido de colaborar com o direito de
manifestação no dia 15/5

Dia 15/5, todos(as) com coletes vermelhos contra a reforma
da previdência e em defesa da universidade pública
Estes coletes foram lançados pelos companheiros trabalhadores do metrô e estão sendo
espalhados por todo o país para serem usados em 15/5. Procure o sindicato ou o cdbista de sua
unidade para ter o seu pelo valor de apenas R$ 10,00
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