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Compromisso com 
O Trabalhador 

Alerta UnicamA P 

COMANDO 
DE GREVE28º dia de GREVE na Unicamp

Hoje -

6h30: Distribuição do 

Boletim

9h: Reunião de Unidade

10h30: Filme e Debate ‘Pão 

e Rosas’, no IFCH/Auditório I

 11 de junho

8h30: Café da Manhã na 

BC

Cruesp, acorda! A GREVE é pra valer!
Exigimos NEGOCIAÇÃO JÁ!

- R
concedidos aos docentes 

(reajustes iguais para 
técnico-administrativos e 

docentes);
- Não criminalização dos 

movimentos sociais;
- Mais verba para a 
Educação Pública.

epasse imediato dos 6% 

Você acha justo?
Docentes = 12,96% 

Funcionários = 6,57%

Reunião na FEA discutiu mobilização na unidade e propostas para Ato Unificado

PROGRAMAÇÃO

Na quarta-feira, 09/06, foi 
realizado um importante Ato em 
frente à reitoria da Unicamp. 

Diferente do que foi proposto, o 
Ato não foi conjunto tendo em vista a 
ocupação da reitoria da USP no dia 
anterior ao Ato.

A atividade contou com a 
participação de muitos trabalhadores 
que expressaram a necessidade de 
e n g r o s s a r  o  m o v i m e n t o  e ,  
principalmente, garantir a unidade 
entre docentes e funcionários. 

Reitores faltaram à Audiência 
Pública da Assembleia Legislativa

Ontem, 10/06, um comissão 
representando os trabalhadores da 
Unicamp participou da Audiência 
Pública que discutiu a crise nas 
universidades públicas estaduais 
(Unicamp, USP e Unesp). A 
audiência foi convocada pela Comis-
são de Direitos Humanos da Assem-
bleia Legislativa, em São Paulo.

Os reitores das instituições foram 
convidados para participar da 
audiência, mas nenhum compareceu. 
Fugiram do páreo!

 Isso é mais uma mostra de que os 
reitores não estão dispostos a discutir 
o assunto, muito menos a negociar 
com os trabalhadores.

Na ocasião, foi composta uma 
comissão (com parlamentares, 
entidades sindicais e intelectuais), que 
buscará abrir o diálogo com o Cruesp 
e com o reitor da USP, no sentido de 
que aceitem se reunir para discutir, 
respectivamente, a isonomia e o corte 
de dias parados na USP.

Vamos construir um grande Ato
Os reitores continuam brincando 

com os trabalhadores. Já são mais de 
30 dias em greve e eles nem mesmo 
aceitaram negociar. Por isso, vamos 
construir um novo Ato na reitoria da 
Unicamp e pressionar o reitor 
Fernando Costa, presidente do 

Cruesp. 
Todos os trabalhadores devem ajudar 
na organização desse Ato. Participe 
das reuniões na sua unidade e vamos 
construir uma grande manifestação na 
reitoria na próxima quarta-feira, 
16/06.
Em defesa da isonomia salarial, do 
direito de greve e da organização dos 
trabalhadores!
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Unicamp encerra semana com mobilização intensa 

Ontem, 10/06, os trabalhadores se reuniram em suas unidades 

para discutir o movimento e lançar propostas para o Ato 

Unificado previsto para a próxima semana. Além da reunião na 

Biblioteca Central (foto 1), no final da manhã o Debate Público 

discutiu o projeto de universidade pública  

proposto pelas entidade e os meios de financiamento público 

educacional comparado às universidades estrangeiras (foto 2).

e de qualidade

O filme passa-se em Los Angeles, 
onde imigrantes mexicanas ilegais 
trabalham como faxineiras do turno da 
noite em um edifício de escritórios, 
por salários humilhantes. Elas não 
têm assistência médica, nenhuma 
proteção trabalhista e ainda suportam 
um patrão abusivo. ‘Pão e Rosas’ 
mostra a luta pela criação de um 
sindicato, pelo trabalho e algumas das 
imigrantes voltando-se para o roubo e 
prostituição para pagar o aluguel e 
alimentar os filhos. No meio disso 
tudo há Maya, uma jovem de Tijuana 
que, com um ativista americano  
corajosamente lidera uma campanha 
guerrilheira contra corporações, 
ameaçando as famílias e vidas dos 
empregadores, e correndo o risco de 
uma extradição.

Venha assistir e debater o filme 
com Ana Paula, trabalhadora do RU da 
Unesp/Marília, Aparecida do Carmo 
(Tida), trabalhadora do serviço social 
HC/Unicamp e Diana Assunção, do 
comando de greve da USP e da 
Secretaria de Mulheres do Sintusp.

HOJE, 10H30, NO IFCH 
(AUDITÓRIO I)

LUTA DE CLASSE
EM ‘PÃO E ROSAS’

Professor dá aula de artes na
reitoria ocupada da USP

O professor Luiz Martins da ECA-
USP (Escola de Comunicações e Ar-
tes) levou seus alunos para assistir à 
aula de História da Arte 1 nas insta-
lações da reitoria da USP durante a 
ocupação, terça-feira. À tarde, cerca 
de 20 estudantes foram acomodados 
na sala do Conselho Universitário.

Numa greve que vem sendo tocada 
por funcionários, a atitude foi uma 
importante e corajosa demonstração 
de apoio e bom senso. "Vim apoiar, 
estar junto, acho que a greve é mais 
que legítima. Se tem uma coisa que 
não é legítima é esse reitor", disse o 
professor.

Para o docente, a quebra da 
isonomia salarial entre docentes e 
funcionários é reflexo da sociedade 
brasileira que "reproduz uma 
estrutura de casa grande e senzala". 

"Temos professores brancos, alunos 
que são majoritariamente brancos e 
funcionários que têm a pele dos 
brasileiros; essa politica vem agravar 
isso ainda mais", afirmou.

O professor lamentou a falta de 
docentes apoiando o movimento 
grevista. "Infelizmente, estou sozinho 
aqui. Com o aumento dado antes das 

negociações, os professores não têm 
sequer se reunido em assembleia." 

Parabéns professor!

Apoio dos docentes da Unesp
Os docentes do Instituto de Artes 

da Unesp aprovaram um dia de 
paralisação, em 14/6, em apoio à 
greve dos funcionários. 

O professor Luiz 
Martins, da ECA-
USP, dá exemplo 
corajoso de 
unidade. A aula não 
foi só de Artes, 
professor!
Esperamos que os 
docentes da 
Unicamp também 
encampem essa 
iniciativa.
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