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TODAS E TODOS AO ATO NA

REITORIA 2ªFEIRA, 27/5, 11H
No dia 27/05, haverá nova rodada de negociação
da Campanha Salarial entre o Fórum das Seis e o
CRUESP. Os reitores ofereceram 1,8% e
posteriormente 2,2% de reajuste no salário, o que
não recompõe as perdas do último ano, nem
tampouco os prejuízos acumulados ao longo de
anos com reajustes menores do que a inflação.
Além disso, anunciaram que a UNESP não garante
o pagamento imediato deste índice nem diz
quando o fará, e nos ameaçam dizendo que se
insistirmos em lutar por isonomia ficaremos com
ZERO, pois a UNESP diz não poder pagar nem o
índice de 2,2% agora proposto.

Por isso, a partir do indicativo do Fórum das Seis
de realizar paralisações e manifestações nas
reitorias das universidades paulistas, nossa
Assembleia aprovou fazer um ato em frente à
reitoria da USP nesta segunda-feira, com os
seguintes eixos:
 Atendimento à Pauta Unificada do Fórum
das Seis da Campanha Salarial 2019
 Contratação Urgente
 Fim do Assédio Moral
 Garantia de não desconto ou compensação
de horas para Atos, Paralisações na luta pela
Educação e Contra a Reforma da Previdência

3ªFeira, 28/05, às 12h30 no SINTUSP
Esta assembleia discutirá centralmente a
realização da paralisação no dia 30/05 em
adesão à luta nacional contra os cortes da
educação e pesquisa e contra a reforma da
previdência e a pauta específica da Campanha
Salarial 2019.

deste governo e construir uma grande

GREVE GERAL no dia 14/06!

A luta nacional
O desgoverno Bolsonaro está atacando
conquistas e direitos da população em todas as
áreas possíveis, perdendo popularidade mais
rápido do que qualquer presidente. A indignação
com os cortes feitos na área da educação e
pesquisa fizeram a população, puxada pelo
movimento de professores e estudantes de todo
o país, a fazer a maior manifestação nacional dos
últimos anos no dia 15 de Maio, já tendo como
consequência mais um dia de luta no próximo
30/05! Devemos seguir nos organizando e
aumentando nossa mobilização em todos os
locais de trabalho e estudo, debatendo com
nossos
familiares,
amigos,
movimentos
populares, enfim, buscando toda ampliação
possível deste debate. Desta forma poderemos
fazer aumentar a luta contra os absurdos

A Pauta Específica
Será discutida, na Assembleia do dia 28/5, a
proposta de reajuste do VR para R$43,00 ou
deixar de descontar os 20% e do VA de R$
1005,13, além de temas como contratação
imediata, condições de trabalho, saúde e
segurança do trabalho, assédio moral e outros.
O desmonte da USP avança. O arrocho salarial,
falta de contratações, precarização das condições
de trabalho e estudo e avanço da terceirização
estão transformando a USP em uma fábrica de

doenças e acidentes, com muitos setores
literalmente caindo aos pedaços, sobrecarga de
trabalho, aumento assustador dos casos de
assédio moral e doenças psiquiátricas, sempre
estourando a corda do nosso lado. Por isso na

Assembleia do dia 28/5 serão debatidos os temas
da pauta específica, com as reivindicações ligadas
ao reajuste dos vales e benefícios e a luta por
contratações e melhores condições de trabalho.

Vahan receberá o SINTUSP dia 31/05
O reitor marcou, após muita insistência, uma reunião para tratar pessoalmente da realização do 7º
Congresso de Trabalhadores da USP. Serão levadas as deliberações das instâncias do SINTUSP sobre
esse tema e com certeza será cobrado o atendimento das pautas, unificada e específica, da Campanha
Salarial, bem como a negociação e pagamento dos dias parados da greve de 2016.

Calendário de Luta

27/05, 11h – ATO na reitoria –Campanha Salarial
27/05, 18h – Plenária das três categorias da USP, na História
28/05, 12h30 – Assembleia Geral no Sintusp – Paralisação de 30/5 e Pauta Específica
30/05 – Dia Nacional de LUTA Pela Educação e contra a Reforma da Previdência!
31/05 – Reunião com Vahan

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!

RODA DE SAMBA NO SINTUSP

No próximo dia 07/06 faremos mais uma edição da roda de samba
do SINTUSP! Com a colaboração de várias pessoas entre
estudantes e trabalhadores, estamos fazendo mensalmente um
encontro de confraternização no SINTUSP! Em junho não será
diferente! Em meio a tantas lutas é preciso um tempo para
refrescar a cabeça e ocupar esse espaço tão importante que é a
sede do nosso sindicato!
Esses eventos também são importantes pois ajudam a
arrecadação financeira da entidade, com a presença de todas e
todos! Além do mais a roda de samba é aberta, se você sabe
cantar ou tocar um instrumento, venha participar da nossa roda de
samba!

Sexta-feira, 07/06, 17h30 no Sintusp
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