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Compromisso com 
O Trabalhador 

Alerta UnicamA P 

COMANDO 
DE GREVE
26º dia de GREVE 

na UnicampHoje é 
dia de

Na Unicamp
e na USP

ATO 
exigimos negociação!

Chega de enrolação 
e desrespeito:

Docentes = 12,96% 
Funcionários = 6,57%

ISONOMIA JÁ!

Todos à reitoria às 9h
Hoje é mais um grande dia da 

nossa greve. Vamos todos à reitoria da 
Unicamp para exigir que o reitor 
Fernando Costa, que é o presidente do 
Cruesp, deixe de enrolação. 

Não podemos continuar aceitando 
essa política de destruição do serviço 
público e de desrespeito aos 
funcionários. 

Está na hora de pressionar o 
Fernando! Vamos todos à reitoria 
para exigir a volta das negociações 
e o repasse dos 6% de reajuste que 
foram concedidos aos docentes.  

Você sabia que?
Os reitores atacam a unidade do 

movimento para nos enfraquecer? Se 
deixarmos que destruam a isonomia, 
é provável que no próximo ano eles 
não queiram negociar o reajuste 
salarial dos funcionários. 

Você vai ficar esperando isso 
acontecer? A hora de lutar é agora!

Ontem, 08/06, os trabalhadores e 
estudantes ocuparam a reitoria da 
USP.  Depois de mais de uma semana 
realizando manifestações exigindo 
negociação, o movimento ocupou o 
prédio e levou a greve para dentro da 
reitoria. 

Lá dentro, além da realização de 
uma grande Assembléia, aconteceram 
outros fatos importantes. Em 
solidariedade e apoio à nossa greve, o 
professor Luizito, da ECA, transferiu 

HOJE -

6h30: Distribuição do Boletim

9h: Concentração na Reitoria

Ato em frente à Reitoria

11h: Saída da Caravana 

(para USP)

12h30: Reunião na CAS

13h30: Reunião de Unidade

 9 DE JUNHO

10h: 

PROGRAMAÇÃO

NÃO À CRIMINALIZAÇÃO!
Todos à reitoria para participar do Ato na Unicamp e às 11h 

seguir em caravana para São Paulo para prestar solidariedade 
aos trabalhadores da USP que ocuparam a reitoria daquela 

universidade por tempo indeterminado. 

sua aula para dentro da ocupação. O 
deputado Ivan Valente, do PSOL, 
também enviou uma delegação de 
apoio ao movimento e à ocupação.

Essa é a resposta que nossa greve 
está dando aos reitores. Enquanto eles 
tentam dividir nosso movimento com 
o fim da isonomia, fogem da 
negociação e atacam o direito de 
greve com o corte de ponto como 
aconteceu na USP, nosso movimento 
cresce e parte para a luta.

Ato de 26 de maio: vamos nos mobilizar para cobrar do Cruesp a reabertura das negociações 
e juntar forças com os trabalhadores da USP em defesa da isonomia e pelo direito de greve

USP, UNESP e UNICAMP: unidade na luta pela isonomia! 
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Mobilização

PIB bate recorde histórico. Reitores, dessa vez não 
dá para culpar a Economia. Negociação Já!

Crescimento do PIB no 1º trimestre é o maior desde 1996, diz IBGE. A 
Economia brasileira cresceu 2,7% no primeiro trimestre deste ano. É a 

maior alta na comparação com o trimestre anterior desde 1996

Manhã de ontem teve muita 
mobilização na Unicamp

Todos os anos os reitores 
aparecem cheios de tabelas 
pessimistas alegando que a 
Economia não passa segurança 
para adoção de uma política 
salarial. Ano passado a desculpa foi 
a crise internacional, cujos reflexos 
acabaram ficando bem longe daqui. 

E desta vez eles não têm 
desculpa e a cada dia que passa seus 
argumentos são mais e mais 
jogados por terra. Por isso não 
querem sentar para negociar!

Está em todos os jornais  do dia: 
a Economia brasileira nunca esteve 
tão bem , crescendo e 
atraindo investimentos. 

como agora

A  soma das riquezas geradas no 
País, o chamado Produto Interno 
Bruto (PIB), alcançou R$ 826,4 
bilhões nos primeiros três meses do 
ano. É recorde histórico!

E a situação vai ficar ainda 
melhor com toda a verba que será 
lançada no mercado por conta da 
Copa do Mundo e das Eleições 
gerais.

Só o Cruesp não retrata isso em 
suas tabelas. E o orçamento das 
universidades, que já vai muito 
bem, obrigado, vai ficar ainda mais 
recheado.
Reitores, queremos a nossa parte. 

Negociação Já!

Movimento grevista fez manifestação na manhã de 
ontem, 08/06, em frente às portarias da Unicamp para 

sensibilizar a comunidade acadêmica e cobrar do 
Cruesp a reabertura da negociação. 

O interventor Rodas foi 
convocado para esclarecer 
na Assembléia Legislativa de 
São Paulo algumas de suas 
trapalhadas. 

Ele jogou uma biblioteca 
histórica num prédio cheio de 
ratos e baratas: este é o reitor 
que a USP nunca mereceu. 

Inscreva-se na caravana 
para o Ato que faremos na 
Assembléia Legislativa. 

Vamos protestar contra 
este interventor e desres-
peitador de funcionários da 
USP, que antes mesmo de 
terminar a greve, mandou 
descontar  15 d ias  dos 
trabalhadores operacionais 
da prefeitura da USP.

Quinta-feira é dia de 
protestar contra o 

reitor da USP!

Termina hoje 
votação para  

Superintendente do HC
E nenhum dos candidatos assumiu 

compromisso com a defesa da 
retomada da jornada de 30h. 

Trabalhadores da Saúde, todos ao 
ato de hoje para protestar!

Apenas  um candidato 
respondeu às questões do 
documento lançado pelo STU.  
Apesar disso, Manoel Barros 
Bértolo limitou-se a anexar o seu 
‘Plano de Trabalho’ como 
resposta e  informou que caso 
eleito estará disposto a discutir 
todos  os  demais  pontos  
levantados pelo Sindicato. Já o 
outro candidato, Marcelo de 
Carvalho Ramos, não enviou 
qualquer retorno para o STU.

Pela falta de compromisso 
com a maioria das reivindi-
cações levantadas pelos traba-
lhadores, o STU ressalta que, não 
apoia nenhum dos candidatos .

Confira o teor do documento 
do STU no site www.stu.org.br e 
avalie os candidatos antes de 
seguir para a votação.
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