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Deixamos aqui nossos parabéns aos  
companheiros que fizeram uma grande passeata e 

se mantiveram em frente à sede do Cruesp  
acompanhando a negociação

Cruesp propõe 5,2% em 
2 vezes: setembro e  
dezembro, sem retroa-
tividade a 1º de maio

PROVOCAÇÃO

Ontem, na reunião com o Fórum das Seis, o Cruesp 
iniciou a reunião apresentando a mesma proposta 

aprovada no Conselho Universitário da USP: 5,2% em 2 
vezes, sendo a 1ª parcela em outubro e a 2ª parcela em 
janeiro.
Houve uma grande discussão sobre o fato do Cruesp 
ignorar a nossa data-base (1º de maio) ao propor um 
reajuste sem retroatividade e, ainda, a segunda parcela 
ficar para o ano que vem (janeiro a ser paga em feverei-
ro), quando estaremos próximos da data-base de 2015.
O reitor Zago, de forma arrogante, anunciou que ne-
nhuma modificação seria feita na proposta do Conselho 
Universitário. Dissemos ao reitor que o Conselho Uni-
versitário é espúrio, sem qualquer legitimidade e que 
delibera contra a vontade da esmagadora maioria dos 
professores, funcionários e estudantes da USP.
Frente ao belíssimo ato que fizemos, que se manteve 
forte até a noite durante toda a reunião, mostrando a for-
ça da greve, e após mais de uma hora de intervenções 
duras do Fórum das Seis  na reunião contra a postura 
dos reitores (Zago por sua prepotência, Tadeu e Marilza, como disse o representante da Adunesp, por suas 
"posturas de lambe botas e borra botas ao se submeterem ao Conselho Universitário da USP"), gerou-se um 
grande mal estar entre os reitores, que fizeram um intervalo para discutir.
Ao retornarem, foi apresentada a nova proposta do Cruesp os 5,2% parcelados em duas vezes: setembro e 
dezembro, o que implica em que o 13º salário seja pago com os 5,2%, mas sem retroatividade a maio.
Essa proposta é insuficiente, pois sequer repõe a inflação, por não respeitar a data-base. Muito menos chega 
à proposta de 7,34% do parecer do Ministério Público do Trabalho, e menos ainda à nossa reivindicação de 
9,78%. Além disso, vêm combinada com a chantagem, do C.O., que não aceitamos, de estar combinada à 
aprovação do PDV que corta até 2.800 postos de trabalho e da desvinculação do HRAC e ameaça de desvin-
culação do HU.
Os reitores se negaram a se posicionar sobre outros pontos de pauta, e também sobre o cumprimento da 
sentença judicial que determinou o pagamento dos dias parados. Parece que a única coisa em que Zago está 
disposto a gastar dinheiro é no pagamento da multa de R$30 mil por dia por não cumprir essa sentença!

No começo desta madrugada já recebemos a notícia de muitos companheiros que receberam os 
holerites com corte de ponto, inclusive integral! A reitoria desrespeita até mesmo a sentença do 
TRT, mesmo havendo nova audiência hoje! É um absurdo, e temos condições de, com a força do 

movimento, reverter esse ataque. Por isso, discutiremos nossa resposta a esse ataque absurdo na 
assembleia hoje, às 10h30, na reitoria!
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ReintegRação de BRandão e RetiRada dos pRocessos!

Doações para o fundo de 
greve e solidariedade: 

Banco do Brasil, Agência 
7068-8, Conta POUPANÇA 

5.057-1  (Variação 51)

NOssOs eNDereÇOs NA iNterNet:

Site: www.sintusp.org.br

fb.com/sindicatodostrabalhadoresdausp

trt COmUNiCOU ANteCiPAÇãO DA AUDiêNCiA COm reitOriA e 
siNtUsP PArA hOje, às 10 hOrAs
O desembargador, Davi Furtado Meirelles, através do secretário do TRT, comunicou ao Sintusp a antecipação 
da reunião para hoje (4/set) às 10 horas.

No Cruesp a reitoria disse não ter sido comunicada oficialmente da antecipação e que para a reitoria, até o 
momento,  a reunião permanece dia 5/set, sexta-feira.

O Sintusp estará presente no TRT/SP às 10 horas de hoje.

hOje, AssemBLeiA, 10h30, NA reitOriA
O FórUm DAs seis já se reUNiU APós A reUNiãO 

COm O CrUesP e iNDiCOU A CONtiNUiDADe DA greVe 
PArA tODAs As CAtegOriAs!

PLANtãO De DistriBUiÇãO DAs CestAs 
BásiCAs e FUNDO e sOLiDArieDADe, NO 
siNtUsP - hOje, 04/9 - DAs 14h às 18h

COmANDO De greVe, hOje às 17h, 

NO siNtUsP

hOje, hAVerá AUDiêNCiA NA ALesP, às 
14h, sOBre A DesViNCULAÇãO DO hU e 
hrAC. A iDA PArA Lá será OrgANizADA 

NA AssemBLeiA.

A LUtA em DeFesA DO hU e DO hrAC 
segUe! mOBiLizAÇãO NA FACULDADe De 

ODONtOLOgiA hOje!
Estudantes da odontologia convocam estudantes de 

outros cursos da saúde, e todos nós para um café da 
manhã coletivo a partir das 6h e, mais tarde,  

passeata, com a presença de familiares de paci-
entes do HRAC, passando pelo HU, em defesa dos 

hospitais universitários!

segUimOs Firmes NA LUtA POr mAis VerBAs PArA A eDUCAÇãO!
Estamos em meio a uma batalha, mas a guerra é maior e será mais longa. Para não voltarmos a enfrentar os 
mesmos argumentos de crise orçamentária na luta por todas as nossas reivindicações, contra os ataques e o 
desmonte da universidade, e pela democratização do acesso e permanência estudantil, desde já é preciso ter 
clara a importância da luta pelo AUMENTO DAS VERBAS para as universidades e toda a educação!

O siNDiCAtO sOmOs 
tODOs Nós! FiLie-se!


