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Negociação marcada:
09 e 16 de Maio
Ontem, 6 de Maio, houve reunião técnica CRUESP x Fórum das Seis, na
qual os reitores não participam, que prepara a reunião entre os
reitores e o Fórum das Seis para a negociação salarial e os demais
itens da pauta de negociação.
Os técnicos da USP, UNESP e UNICAMP, após a reunião técnica de
ontem (6/5), anunciaram as duas reuniões de negociação: Dia 9/5,
quinta-feira, às 10h e na quinta-feira seguinte (16/5), também às 10h.
Na reunião técnica, na qual os técnicos geralmente demonstram que a
situação financeira das universidades é ruim, desta vez foram
obrigados a reconhecer o crescimento do ICMS.

A partir da planilha do CRUESP (que dentre outros dados traz o comprometimento com folha de
pagamento) o Fórum das Seis fez a simulação abaixo:

Reajuste imediato, como pede a Pauta, cabe nos orçamentos

ASSEMBLEIA GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA USP
13/05, 12h30, no Sintusp
PAUTA:- PARALISAÇÃO/GREVE NACIONAL DA EDUCAÇÃO

OESTE PELA GREVE GERAL

PLENÁRIA NACIONAL SINDICAL E POPULAR
PARA PREPARAR A GREVE GERAL DE 14/06

- 08/05, 18h00, NO SINTUSP

- 18/05, no sindicato dos Metroviários

REUNIÃO DO COMITÊ DA ZONA

CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA!
PARA COMBATÊ – LA, SÓ A GREVE GERAL!
Fórum das Seis e CDB indicam PARALISAÇÃO na USP em 15 de Maio
boletim) nas nossas unidades, como
instrumento para chamarmos a PARALISAÇÃO
do dia 15/05 – GREVE GERAL DA EDUCAÇÃO,
que esta sendo chamada por todos os
sindicatos da CSP/CONLUTAS, principalmente
os da área da Educação, em todos os Estados
do país. A mobilização esta forte nos estados do
nordeste, Rio de Janeiro, Distrito Federal e São
Paulo.
Este dia, 15/05, é fundamental para
mobilizarmos a categoria rumo à GREVE

GERAL do dia 14 Junho, contra a
Reforma da Previdência.
Companheiras (os)
Dia 08/05 é dia de utilizarmos o Abaixo
Assinado (disponível no Facebook do Sintusp http://bit.ly/2LsMsOx e anexo ao e-mail deste

O CDB (Conselho Diretor de Base do Sintusp)
indica para as reuniões de unidades (que
devem ser realizadas até 13/05, dia da
Assembleia Geral) a Paralisação no dia

15/05, com ATO em frente à reitoria, onde
vamos defender o reajuste de 8% já!

Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das
Instituições Públicas de Ensino, Pesquisa e Extensão
Nesta quarta-feira, 8 de maio, às 11 horas, no Auditório Paulo Kobayashi, Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo.

RODA DE SAMBA NO SINTUSP
Atenção comunidade USP, está chegando mais um
samba do SINTUSP! Como já anunciado, todo mês
faremos uma atividade cultural em nosso sindicato,
contando com comidas e bebidas a preços acessíveis e
com a animação do bom e velho samba! Contra a
Reforma da Previdência, pelo atendimento de das
nossas reivindicações da campanha salarial 2019, pela
liberdade de organização sindical e pela realização do
nosso Congresso sem
nenhuma
punição
ou
perseguição, venha lutar, organizar-se e confraternizar
no SINTUSP!

Sexta-feira, 10 de Maio, 17h30, no Sintusp
Evento facebook: http://bit.ly/2VdZFzd
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