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Devemos fazer hoje uma grande
manifestação, exigindo de Vahan e
do CRUESP o reajuste de 8% e um
plano de recuperação das perdas
salariais acumuladas. A Cartilha do
Fórum das Seis (anexa ao e-mail
deste boletim ou no facebook do
Sintusp: http://bit.ly/2YFcMH1)
já demonstrou que o reajuste é
possível e outras categorias já
aprovaram a realização de
manifestações nas reitorias, como
o DCE da USP, STU, ADUNICAMP e
DCE da UNICAMP, fazendo deste
dia um momento importante da

Campanha Salarial 2019!

Só com a força da nossa luta vamos conquistar reivindicações!

AMANHÃ: ASSEMBLEIA GERAL
Amanhã, 28/05, haverá Assembleia Geral, onde poderemos avaliar o resultado da negociação de
hoje e os indicativos a serem apontados pelo Fórum das 6. Discuta na sua unidade e venha participar
deste importante debate! Também avançaremos na definição dos índices a serem reivindicados para
reajuste dos Vales Refeição e Alimentação, condições de saúde e segurança no trabalho, combate ao
assédio moral e etc. e a participação da nossa categoria no Dia Nacional

de Lutas 30/05!

 Avaliação da negociação da Pauta Unificada
 Pauta Específica (VA/VR e outros itens)
 Indicativo de Paralisação no dia 30/5 em adesão ao Dia Nacional de Lutas Contra
os Cortes na Educação e a Reforma da Previdência

- Contra a reforma da previdência e os cortes na educação;
- Por uma investigação independente do assassinato de Marielle
Ao contrário do que dizem as propagandas do governo Bolsonaro, a reforma da providência não
combate privilégios. Enquanto perdoa as dívidas dos patrões, banqueiros, ruralistas, enquanto os
políticos corruptos e os altos cargos se aposentam com pouquíssimos anos de “trabalho”, quer fazer com
que o trabalhador que rala a semana inteira trabalhe até morrer sem nenhum direito.
Diferente do que diz a imprensa que defende os ricos, essa reforma não é necessária para economia do
país, mas é necessária para que os super-ricos possam nos explorar a um preço mais barato e continuem
enriquecendo às nossas custas cada vez mais. Eles partem da ideia de que para “reduzir gastos” é preciso
cortar dos mais pobres e nunca do seu lucro, então se a grande maioria da população terá que
empobrecer e ter trabalhos precários para que eles continuem lucrando mais e mais é isso que eles vão
buscar fazer.
O mesmo querem fazer com a educação pública. O que já não era suficiente querem deixar ainda pior,
cortando um terço dos investimentos. No dia 15 de maio, os estudantes, com grande apoio popular,
mostraram que não irão permitir isso e estão chamando mais uma grande paralisação nacional para o
dia 30. Nós trabalhadores devemos entrar nesta luta em defesa da educação junto aos estudantes!
Para o dia 14 de junho foi aprovado pelas centrais sindicais uma GREVE GERAL no país contra a reforma
da previdência. É preciso construir em cada local de trabalho essa luta! Para isso é necessário que sejam
construídas assembleias de base para que possamos debater e nos organizar. E não podemos aceitar que
nossos direitos sejam negociados pelas nossas costas.
Só uma forte luta unificada pode barrar os ataques à educação pública e a nossa aposentadoria e por
uma investigação independente do assassinato de Marielle. Por isso nós do Comitê da Zona Oeste pela
Greve Geral chamamos todos os trabalhadores a se organizarem e se incorporarem nesta luta!

Quem mandou o amigo do presidente matar Marielle?
Há mais de um ano a deputada e militante Marielle Franco for brutalmente executada pelo vizinho do
presidente. O Estado e a polícia, também suspeitos do crime, seguem lentamente com sua investigação
que aponta para o envolvimento da família Bolsonaro. No entanto, essa questão é constantemente
abafada e escondida. É preciso uma investigação independente e efetiva!
- 30 de Maio: dia Nacional de Luta em defesa da Educação e contra a Reforma da Previdência
- 4 de Junho, 18h30, Reunião do Comitê Zona Oeste pela Greve Geral, no Ponto de Economia Solidária do
Butantã - Av. Corifeu de Azevedo Marques, 250.
- 14 de Junho: GREVE GERAL

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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