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AGORA VAI: MUITA
LUTA PELA FRENTE!
Derrotar a reforma da previdência
Contra os cortes na Educação
Contra o arrocho salarial
Pode parecer difícil a unificação da luta e das
pautas em defesa da aposentadoria, da
educação, da universidade pública, da
reposição salarial e dos benefícios, mas, pelo
contrário, ajuda na mobilização, como ficou
demonstrado no dia 15 de Maio, quando fomos
às ruas com mais de 2 milhões de pessoas em
todo o país!

Dia 15/5 foi só o começo de uma luta que
promete ser a maior desde 2013, se for
vitoriosa, pode significar o fim deste
governo que ataca a saúde, a educação, os
trabalhadores e o povo pobre em geral.

 27 DE MAIO, segunda-feira, 14 horas - o CRUESP, após anunciar 2,2% de reajuste
salarial para USP e UNICAMP e 0% para UNESP, marcou nova reunião para o dia 27/5,
deixando claro que esta será a última reunião de discussão sobre o índice salarial. O
Fórum das Seis indicou que neste dia sejam realizados ATOS nas reitorias e a Paralisação
das três universidades.
 30 DE MAIO, quinta-feira – as Centrais Sindicais, a União Nacional dos Estudantes
(UNE), e os movimentos populares convocam um novo DIA NACIONAL DE LUTA EM
DEFESA DA EDUCAÇÃO E CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA, RUMO À GREVE
GERAL DE 14 DE JUNHO!

 14 DE JUNHO: GREVE GERAL!
ATENÇÃO: Nas reuniões de unidade e na ASSEMBLEIA GERAL do Dia 23/5, no
Sintusp, discutiremos e votaremos este calendário.

Nunca os trabalhadores, a juventude e o povo pobre deste país
tiveram tantas razões para unirem-se e irem às ruas e dar a
demonstração de que temos consciência e força para vencer!

ASSEMBLEIA GERAL DOS
FUNCIONÁRIOS DA USP
23/05, 12h30, no Sintusp

PAUTA:
 Dia 27/05 (dia da negociação) - Indicativo do Fórum das Seis
de Paralisação e Atos nas reitorias
 30 de Maio: Novo dia Nacional de Luta em defesa da Educação
e contra a Reforma da Previdência, rumo à Greve Geral 14/6
 Pauta Específica – definição dos índices de VA /VR
Nesta Assembleia deveremos também discutir e aprovar nossa pauta específica, começando pela
definição dos índices dos benefícios: Auxílio Alimentação e Vale refeição.

Estes coletes foram lançados pelos companheiros trabalhadores do metrô e estão sendo
espalhados por todo o país para serem usados na luta contra a reforma da Previdência e em
defesa da Educação Pública!
Procure o sindicato ou o cdbista de sua unidade para ter o seu pelo valor de apenas R$ 10,00
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