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15 DE MAIO: COMEÇA O

LEVANTE CONTRA BOLSONARO
Cerca de 2 milhões de pessoas foram às ruas em 26 estados e o DF contra os
ataques do governo à educação e contra a reforma da previdência

Ato de estudantes, funcionários e professores da USP na Av. Paulista rumo ao MASP
Este dia 15 vai entrar para a História! Milhares de E ainda vai lamber as botas dos americanos pra
estudantes, professores e trabalhadores foram às aprofundar a entrega do país. O presidente teve a
ruas protestar contra os cortes de Bolsonaro na coragem de dizer, lá dos Estados Unidos, que os
educação e a reforma da previdência. Os atos em manifestantes nesse dia 15 eram idiotas úteis e
todo o país, cerca de 2 milhões de pessoas nas ruas! imbecis! Imbecis, e pior, idiotas inúteis são os
Em São Paulo estima-se cerca de 300 mil! É a membros desse desgoverno que querem acabar
primeira grande manifestação nacional contra esse com os direitos dos trabalhadores!
governo entreguista que ataca os direitos do povo
RUMO À GREVE GERAL DE 14 DE JUNHO!
para enriquecer banqueiros e grandes empresários. O dia 15 foi só o começo! Agora temos que
A mídia não conseguiu esconder, e todos os organizar os trabalhadores, em conjunto com essa
analistas políticos estão discutindo o impacto juventude, para fazer greves e protestos que
dessas manifestações para o futuro do governo.
ajudem a preparar a Greve Geral convocada para 14
Cada vez mais o povo está percebendo que o país de junho contra a Reforma da Previdência!
está indo para o buraco. Desemprego nas alturas, o Precisamos parar o país para derrotar de vez os
preço das coisas só aumenta, indústria fechando, ataques desse governo e colocar essa turma de
prédio e ponte caindo. Enquanto isso Bolsonaro imbecis e idiotas inúteis pra correr!
corta verbas da educação, tira dinheiro das
Se derrotarmos a reforma da
pesquisas e quer acabar com a nossa
previdência, o governo Bolsonaro acaba!
aposentadoria.
Na USP, também fizemos bonito: começamos cedo,
às 6h30 da manhã, com um trancaço no Portão 1.
Os estudantes do curso de Biologia trancaram o
cruzamento da Vital Brasil com a Francisco Morato
também nesse horário, e depois vieram se
incorporar ao nosso trancaço. Na sequência, às 11h,
fizemos um bom ato em frente à reitoria e
entregamos uma carta assinada pelo Sintusp e
Adusp com nossas reivindicações. Por volta de 13h,
marchamos junto com os estudantes até a Av.

Paulista. Milhares de pessoas seguiram animadas
num forte e vigoroso ATO, com estudantes de
distintas unidades, como da Escola Politécnica, por
exemplo. No interior também ocorreram atos e
manifestações importantes, como em Ribeirão
Preto, onde os manifestantes fecharam a entrada
da universidade e depois marcharam em ato na
cidade. Também ocorreram atos em São Carlos,
Bauru, Piracicaba e em outros campi e cidades.

CRUESP SOBE DE 1,8% PARA 2,2%
27/5 NEGOCIAÇÃO E PARALISAÇÃO

Reunião de ontem, 16/5, entre CRUESP e Fórum das Seis

Nesta segunda reunião de negociação entre
CRUESP e Fórum das Seis, ontem 16/5, foram
apresentadas as respostas das Assembleias de
funcionários e professores da USP, UNESP e
UNICAMP, que demonstravam toda a indignação
com a proposta ridícula de 1,8%. Além disso, mais
uma vez o Fórum das Seis demonstrou que é
possível conceder o reajuste de 8% com o atual
comprometimento em folha de pagamento. Após
a suspensão da reunião por 10 minutos, o
CRUESP retornou com nova proposta: 2,2% para
USP e UNICAMP e 0% para a UNESP!

O CRUESP voltou a insistir na dificuldade da
UNESP para justificar um reajuste tão baixo
quanto o que propuseram, ainda assim,
propondo 0% de reajuste para a UNESP!
O reitor da UNESP declarou que o problema do
13° salário de 2018 estava resolvido e que
também e que também estaria providenciando o
13° de 2019, entretanto recusa-se a conceder
qualquer reajuste, mesmo estando com o
comprometimento com folha de pagamento
menor do que o da UNICAMP.

CRUESP MARCA NOVA NEGOCIAÇÃO NO DIA 27/5

FÓRUM DAS SEIS INDICA PARALISAÇÃO!
Após a negociação, o Fórum das Seis reuniu-se e aprovou o indicativo de paralisação no dia 27/5
com ATOS nas reitorias. Esta terceira rodada de negociação ocorrerá na tarde do dia 27/5.

É preciso realizar reuniões de unidade para discutir a
PARALISAÇÃO do dia 27/5, que em seguida será deliberada
em

Assembleia Geral dos Funcionários da USP.

Atenção: Nesta Assembleia iremos discutir também nossas reivindicações da
Pauta específica, como por exemplo, Auxílio Alimentação e Vale Refeição!

Arrocho salarial não! Vamos à luta!
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