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31º dia de GREVE na Unicamp
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COMANDO
DE GREVE

VIGÍLIA PELA NEGOCIAÇÃO
Você acha justo?
Docentes = 12,96%
Funcionários = 6,57%

H

oje o Fórum das Seis
estará na reitoria da
Unicamp exigindo um
encontro com o presidente do Cruesp,
reitor Fernando Costa. Os
representantes das entidades
permanecerão na reitoria até que uma
reunião de negociação seja marcada.
Enquanto isso, às 10h, em frente à
reitoria o professor da Faculdade de
Educação, Luiz Carlos de Freitas
estará ministrando uma aula pública
em apoio do nosso movimento.
Cruesp, chega de mentiras!
Além da intransigência e do
desrespeito, a última cartada do
Cruesp foi lançar o Comunicado nº
05/2010 cheio de mentiras. Chamou
os trabalhadores de vândalos e
bandidos e atacou nossa luta em
defesa da universidade e do serviço
público.
A primeira mentira: a reitoria diz
que quer dialogar. Protocolamos
nossa pauta de reivindicações no fim
de março. Os reitores só marcaram
uma reunião mais de um mês depois.
E o pior, não negociaram! Nossa
resposta foi a greve!
Nossa greve já dura mais de 30
dias e até agora não aceitaram marcar
uma nova reunião de negociação!
Mais mentiras: além de querer
dialogar, a reitoria diz que respeita o
direito de greve. Agora a verdade:

Assim como no Ato do dia 09/06, hoje é mais um dia de mobilização. Fórum das
Seis quer negociar, mas o Cruesp não quer diálogo e continua intransigente
antes mesmo de entrarmos em greve,
os reitores já nos ameaçavam com as
punições.
Além de rejeitar o diálogo, os
reitores atacam a democracia:
descontaram o salário de mais de mil
trabalhadores na USP.
Aliás, é bom lembrar que este é o
motivo da ocupação da reitoria da
USP. Além de não negociarem,
descontaram o ponto e deixaram mil
famílias de trabalhadores sem ter
como passar o mês. Isso é que é
violência!
E não podemos esquecer que foi o
reitor da USP, o Rodas, quem fez a
portaria que permitiu a entrada da PM
no campus da USP. Para os reitores, a
regra é simples: diálogo, não.
Violência, sim!
Destruição do serviço público
E nunca é demais lembrar o que
causa a depredação e vandalismo ao
patrimônio público. São as empresas
terceirizadas que se instalaram nas
universidades. Essas empresas
ganham rios de dinheiro e nem mesmo
concluem seu trabalho.
A Unicamp perdeu mais de R$ 1,5
milhão só na construção de um anexo
à Biblioteca do IFCH. E esse é só um
exemplo.
Por fim, a grande mentira sobre o
reajuste dos docentes e sobre a
política salarial. Nestes 20 anos, as

perdas acumulam mais de 40%. Isso
não é política de valorização, isso é
destruição do serviço público – que é
praticada também com a terceirização.
E a quebra da isonomia?
Os reitores concederam um
reajuste linear de 6% a todos os
docentes em plena campanha salarial.
Uma reestruturação da carreira não se
faz com reajuste linear. Isso é reajuste
não reestruturação! A Adunicamp,
Adusp e Adunesp também estão
indignadas com essa mentira!
Todos ao Ato Conjunto de
quarta-feira, 16/06, em frente à
reitoria da Unicamp.

PROGRAMAÇÃO
Hoje - 14 de junho
6h30: Distribuição do Boletim
8h30: Reunião de Unidade
8h30: Café da manhã no IMECC
10h: Aula Pública com prof. Luiz
Carlos de Freitas, em frente à
reitoria
10h: Reunião do Fórum das Seis e
Cruesp
15h: Manifestação das categorias
em luta, no Centro de Campinas
(trabalhadores da Unicamp e do
Judiciário)
* programação sujeita a alterações
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Manifestação em defesa do
Serviço Público e contra o
desrespeito do governador
O Judiciário paulista está em
greve, desde 28/04, por
reposição de 20,16% e votação
do plano de carreiras.
As negociações entre
servidores e o Tribunal de
Justiça (TJ) estão emperradas.
Na semana passada, após o
Órgão Especial do TJ decidir
descontar alguns dias do salário
dos funcionários parados,
diversos trabalhadores
acamparam dentro do Fórum
João Mendes (SP). Os demais
fizeram vigília do lado de fora do
prédio.
Os trabalhadores do
judiciário enfrentam o mesmo
impasse da categoria das três
universidades paulistas.
Por isso, o Comando de
Greve do STU decidiu realizar
uma manifestação no Centro de
Campinas para alertar a
população sobre os ataques
que ambas as categorias estão
sofrendo e o desmonte do
serviço público patrocinado pelo
governador do Estado.

Café da manhã nas unidades e
debate marcaram a agenda da
greve na sexta-feira passada
Na sexta-feira passada,
11/06, o IEL (foto 1) e
demais unidades realizaram
reuniões com um delicioso
café da manhã.
No IEL, apesar do frio, a
atividade foi realizada a céu
aberto e os trabalhadores
passaram horas discutindo a
organização no trabalho, o
movimento grevista e as
atividades para esta semana.
Mais tarde, o Auditório
do IFCH foi palco do debate
‘Pão e Rosas’ com
debatedoras da USP e
Unicamp (Fotos 2 e 3).
A plateia assistiu
atentamente o filme e depois
iniciou um rico debate sobre
diversos temas. Entre eles,
terceirização, machismo,
feminismo, desvalorização
da mulher, valorização da
Educação Infantil e
movimento sindical.
A troca de ideias advindas da reflexão proporcionada pelo debate fizeram
da atividade um sucesso.

HOJE, 15H,
NO LARGO DO ROSÁRIO
Manifestação das categorias
em luta (Unicamp e Judiciário)

STU e Sintusp debatem crise nas universidades
Na quinta-feira da semana passada, 10/6, os
trabalhadores da Unicamp, USP e Unesp reuniram-se na
Assembleia Legislativa (Alesp) em São Paulo para
discutir a crise nas três universidades paulistas.
O evento solicitado pela Comissão de Direitos
Humanos da Alesp contou com a presença dos
dirigentes sindicais José Aparecido (STU), Magno
Carvalho (Sintusp), Paulo Barela, da Coordenação
Nacional de Lutas (Conlutas).
Na ocasião, os dirigentes sindicais ressaltaram a luta
pela isonomia salarial e a necessidade de reabertura das
negociações com o Cruesp.
O Deputado Ênio Tatto (PT) apresentou Moção que
‘apela para que os representantes do Poder Executivo,
empreendam todos os esforços necessários à retomada
das negociações e ao atendimento das reivindicações

Cido,diretor do STU integrou mesa de debate na Assembleia Legislativa

dos trabalhadores das universidades’.
Ressaltamos que, os três reitores foram convidados, mas
não compareceram ao evento.
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