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 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 de 14/6
 Pauta Específica – definição dos índices de VA /VR
Na Assembleia de hoje vamos discutir e aprovar nossa pauta específica, começando pela
definição dos índices dos benefícios, Auxílio Alimentação e Vale Refeição, depois discutiremos
os demais itens da Pauta Específica. Após a reunião do dia 27/5 entre CRUESP e Fórum das
Seis, negociaremos nossa Pauta Específica diretamente com o reitor Vahan.
Os estudantes da USP em Assembleia
aprovaram a incorporação ao Ato no dia 27/5,
segunda-feira, em frente à reitoria, às 11horas
para cobrar do reitor o atendimento à pauta
conjunta do Fórum das Seis, cujos eixos
principais são o reajuste salarial de funcionários
e professores e a política de permanência
estudantil. A Assembleia dos estudantes
aprovou também a PARALISAÇÃO em 30/5, DIA
NACIONAL DE LUTA EM DEFESA DA EDUCAÇÃO
E CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA!
O STU (Sindicato dos Trabalhadores da
UNICAMP) comunicou que a Assembleia dos
trabalhadores
da
UNICAMP
aprovou
PARALISAÇÃO no DIA 27/5 e a participação no
dia 30/5, em defesa da Educação e contra a
Reforma da Previdência. Sobre a negociação

com o CRUESP, esta Assembleia da UNICAMP
aprovou não apresentar contraproposta e
manter o índice de 8% já, além de um plano de
reposição das perdas, até chegar aos 15,99%.
Lembrando que no caso da UNESP, a
reivindicação é 11,24% imediatos, além de um
plano para atingir 19,41%. Deliberou também
que o Fórum das Seis, caso não haja avanços na
próxima reunião em 27/5, faça o indicativo de
Greve a partir de 30 de Maio.
Quando fechamos este boletim, ainda não
tínhamos resultado da Assembleia da UNESP.

OBS: Ver Cartilha do Fórum das Seis Porque o reajuste e possível – anexa ao
e-mail deste boletim ou no facebook do
Sintusp: http://bit.ly/2YFcMH1

Tornar-se sócio do Sintusp agora ficou muito mais fácil, basta preencher este formulário que pode ser
acessado através do link abaixo e aguardar que um dos nossos representantes irá pessoalmente buscar sua
assinatura, portanto, não perca tempo, vem pro Sintusp você também, afinal o Sintusp somos todos nós!
Disponível em

: http://bit.ly/2IRAICe

O Comitê da Zona Oeste pela GREVE GERAL convida todas e todos para a próxima reunião,
no dia 4 de Junho, às 18h30, no Ponto de Economia Solidária do Butantã - Av. Corifeu de
Azevedo Marques, 250, Butantã, São Paulo-SP

Compareça! Juntos fortalecemos nossa luta!
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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