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Compromisso com 
O Trabalhador 

Alerta UnicamA P 

COMANDO 
DE GREVE48º dia de GREVE na Unicamp

Hoje, 10h, no Ciclo Básico

Venha
para ASSEMBLEIA 

ossa assembleia de 
o n t e m ,  2 8 / 0 6  Naprovou a conti-

nuidade da greve com nova 
Assembleia para hoje, às 10h, 
no Ciclo Básico.

A decisão da Assembleia tem 
por base exigir da reitoria um 
compromisso formal de que não 
haverá descontos e punições aos 
trabalhadores em greve e que 
serão retiradas todas as F-4 
(faltas injustificadas).

O STU já elaborou um ofício 
para a reitoria solicitando que 

não haja nenhum desconto 
ou punição aos grevistas.

A Assembleia também 
aprovou indicar ao Fórum 
das Seis que se reúna na 
Unicamp para que discuta 
com o presidente do Cruesp, 
professor Fernando Costa, a 
atitude truculenta da reitoria 
que desrespeita o direito de 
greve.

TODOS À 
ASSEMBLEIA DE 

HOJE, 10H, NO CICLO 
BÁSICO.

HOJE (3ª feira) - 29/06

6h30: Distribuição do Boletim

10h: Assembleia, no Ciclo Básico

PROGRAMAÇÃO

CONTINUIDADE DA GREVE PARA EXIGIR COMPROMISSO DE NÃO PUNIÇÃO

Trabalhadores presentes na Assembleia 
confirmaram continuidade da greve enquanto não houver 

compromisso formal de retirada das punições

ontem, 28/06, 

Ofício do STU enviado à reitoria 
solicitando compromisso de não punição
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Não às punições!

ossa Assembléia de 
hoje já decidiu: não Nv a m o s  a c e i t a r  

nenhum tipo de punição. 
Cobramos  um posiciona-

mento de que nosso direito de 
greve será respeitado e que to-
das as punições serão suspensas.

O parecer do professor e 
jurista da USP, J. Souto Maior, 
aprovado por unanimidade na 

Corte de ponto é desrespeito ao direito de greve

Congregação da Faculdade de 
Direito já afirmava que o direito 
de greve é uma garantia 
constitucional e que as punições 
e o corte de salários é uma 
afronta à democracia.

Até mesmo o Superior 
Tribunal de Justiça proibiu que o 
governo federal descontasse o 
salário dos trabalhadores do 
Ministério do Trabalho que 

estão em greve. A decisão foi 
unânime, e divulgada na Folha 
de S. Paulo, em 24/06.

“O STJ proibiu que a União 
realize corte de vencimentos dos 
servidores grevistas do Minis-
tério do Trabalho. De acordo 
com a decisão, que se baseou em 
voto do relator, ministro 
Hamilton Carvalhido, o salário 
é verba alimentar, e cortá-lo 
significaria suprimir o sustento 
do servidor e da sua família.”

“A decisão foi unânime. O 
STJ entendeu que o direito de 
greve não pode ser negado aos 
servidores públicos. Para o 
ministro Carvalhido, pensar de 
forma diferente seria como uma 
"retaliação, punição, represália 
ou modo direto de reduzir a um 
nada esse legítimo direito [à 
g r e v e ]  c o n s a g r a d o  n a  
Constituição da República"”.

As punições e o corte de 
salário dos trabalhadores em 
greve são um absurdo! Os 
reitores querem matar de fome 
os trabalhadores e suas famílias!

Trabalhadores reivindicam respeito ao direito de greve e não às punições!

O Sintusp tem um encontro com a reitoria na quarta-feira, 30/06. 

Por que encontro e não negociação? Porque a reitoria da USP fica querendo 

vencer pelo cansaço, pelas punições que são os descontos, pelas F-4 nos cartões e 

não negocia.

O que a reitoria fica repetindo? Que só negocia se a greve for suspensa!

No que o Sintusp insiste? Não suspendem a greve, nem a ocupação da reitoria se 

não for garantido, por escrito, que o que já foi descontado será devolvido, que a falta 

injustificada 

Então cabe a nós, aqui na Unicamp, e ao Fórum das Seis, nos prepararmos para, 

unidos, não aceitarmos nenhum punição.

seja retirada dos cartões e que não haja mais nenhum desconto nem 

punição aos grevistas. E também que se continue discutindo a referência (5%).
A Assembléia da USP decidiu: que sem este acordo para a USP, não será possível 
suspender a greve. E mais, se a reitoria continuar insistindo em manter estas punições, 
haverá mas ocupações em outros setores, além da reitoria. Sabemos que a 
Assembléia da USP costuma cumprir o que vota.

USP cobra garantia de não punição
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