
PAGUEM 
OS DIAS 
PARADOS 
DE 2016!

Entramos numa semana decisiva 
da nossa greve. É hora de ampliar 
e fortalecer o nosso movimento 
para pressionar a Reitoria a 
atender nossas reivindicações na 
reunião com o Vahan na 
quinta-feira, dia 21!

Nessa reunião a Reitoria aceitou 
discutir o pagamento dos dias 
parados em 2016, conforme já 
determinou a Justiça e a USP não 
cumpriu. É hora de incendiar a 
USP com a greve, mostrar para 
o Reitor que não vamos aceitar 
mais sermos desrespeitados, e 
convocar toda a categoria para 
garantirmos essa importante 
conquista.

O corte de ponto em 2016 
atingiu centenas de colegas 
e intimidou parte importante 
dos trabalhadores que sempre 
estiveram na linha de frente 
da nossa greve, dividindo a 
nossa categoria. Na SAS e na 
Prefeitura estão a maioria dos 
companheiros que tiveram os 
salários cortados, justamente 
os que menos ganham e mais 
são explorados, justamente 
aqueles que em décadas de lutas 
estiveram na dianteira das greves 
que conquistaram as nossas 
atuais condições de vida. Tudo 
que temos hoje é em grande parte 
graças a esses lutadores. É hora 
de arrancar o pagamento dos 

salários de quem foi cortado na 
última greve, reunificar a categoria 
e recompor a nossa força!

Também temos que exigir 
um reajuste maior dos Vales 
Alimentação e Refeição, a 
abertura imediata de concurso 
público para o Hospital 
Universitário e o retorno ao 
seu pleno funcionamento, o 
atendimento das reivindicações 
por permanência estudantil e, 
evidentemente, a garantia de 
nenhuma punição e do não corte 
de ponto por conta da greve 
desse ano!

Na reunião com o Vice-Reitor 
semana passada já concederam 
R$100,00 de reajuste nos vales, 
mas isso ainda é insuficiente 
perto de tudo que já perdemos 
com a inflação e que vamos 
continuar perdendo. Enquanto 
isso o teto salarial do alto escalão 
da Reitoria vai subir em até 9 mil 
reais. Para eles milhares, para nós 
migalhas. Não vamos aceitar!

AMPLIAR E FORTALECER A 
GREVE! ARRASTAR TODA A 
CATEGORIA!

TOMAR AS RUAS EM DEFESA 
DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO!

FAZER UM GRANDE ATO NA 
NEGOCIAÇÃO COM O VAHAN!


