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Victor Vieira

Apenas parte das unidades da
Universidade de São Paulo
(USP) parou ontem, quando
estava previsto o início da gre-
ve geral de professores, fun-
cionários e alunos. Durante o
dia, várias faculdades ainda
debatiam sobre a adesão ao
movimento. Na maioria das
escolas, as aulas seguiram o
cronograma normal, mas em
alguns prédios houve até pi-
quetes e “cadeiraços”.

As categorias decidiram cru-
zar os braços contra o congela-
mento de salários dos docentes
e servidores neste ano, anuncia-
do há 15 dias pelo conselho de
reitores. Docentes, funcioná-
rios e alunos da Universidade
E s t a d u a l d e C a m p i n a s
(Unicamp) e da Universidade
Estadual Paulista (Unesp) tam-

bém resolveram parar.
Na Faculdade de Filosofia,

Letras e Ciências Humanas da
USP, uma das escolas com
maior adesão à greve, boa parte
das classes foi suspensa e vários

departamentos não abriram as
portas. No prédio da História e
Geografia, alunos fizeram um
“cadeiraço” – empilhamento
de carteiras – em um corredor.
“Além de professores e funcio-

nários, nós aderimos. A greve é
necessária pela atual crise finan-
ceira da USP”, defendeu Fer-
nanda Oliveira, aluna da Letras.

Em edifícios administrativos
do câmpusButantã, na zonaoes-

te, houve paralisações e pique-
tes dos servidores. Também fe-
charam creches e restaurantes
universitários, da capital e de
São Carlos. O Hospital Universi-
tário funcionou normalmente.

Divergências. Já em outras es-
colas, como a Faculdade de Eco-
nomia, Administração e Conta-
bilidade e a Escola Politécnica,
poucos resolveram parar. Para
William Peixoto, estudante de
Administração, a rotina pratica-
mente não foi alterada. “Aqui a
mobilização era bem maior na
greve de 2013”, contou. Além
disso, segundo ele, os alunos
têm medo de perder o semes-
tre. Professor da Engenharia
Elétrica, José Kléber Pinto tam-
bém seguiu com as aulas. “Sou a
favor da causa, mas não da gre-
ve. Vai só atrasar o calendário.”

Segundo a USP, houve parali-
sação apenas de pequena parce-
la de servidores, sem prejuízo
às atividades acadêmicas. O Sin-
dicato dos Trabalhadores esti-
ma que mais da metade dos fun-

cionários tenha parado ontem.
Já a Associação de Docentes da
USP não faz balanço, mas afir-
mou que a adesão é crescente.

Segundo a Unicamp, a greve
teve adesão só em 15% das uni-
dades, na maioria de servido-
res. A Unesp afirma que 13 das
34 unidades tiveram greve par-
cial. As entidades sindicais, po-
rém, afirmam que a participa-
ção foi maior. Na tarde de on-
tem, centenas de representan-
tes das três estaduais também
participaram de audiência na
Assembleia Legislativa, onde
reivindicaram mais verbas para
o ensino superior e reabertura
da negociação de salários.

Com incidência estável na
maior parte do Brasil, o saram-
po e a meningite podem ter
maior número de casos com a
chegada dos cerca de 600 mil
turistas que são esperados pa-
ra a Copa do Mundo. Essas são
as duas doenças que têm os
maiores riscos de alta durante
o evento, conforme o presiden-
te da Associação Brasileira de
Imunizações (SBIm), Renato
Kfouri. “Não temos tanto sa-
rampo no Brasil, mas a Europa
ainda vive surtos. O risco é
maior para crianças com me-
nos de 1 ano”, ressaltou.

BAURU-CAMPINAS
Copa traz risco maior
de sarampo e meningite

O Rio Grande do Sul enfrentou
mais uma madrugada fria on-
tem. O 8.º Distrito de Me-
teorologia do Inmet
registrou mínimas
de 2,4˚C em Cruz
Alta, a mais baixa
do Estado, e de
8,9˚C em Porto
Alegre. Também
constatou a ocorrên-
cia de geada modera-
da em Pelotas. A máxima
foi de 20,6˚C, à tarde, em Uru-
guaiana. A previsão para os pró-
ximos dias permanece de ma-
drugas frias e tardes amenas.

O Tribunal de Justiça de São
Paulo manteve decisão que re-

jeitou denúncia contra o
ex-comandante-geral

da Polícia Militar Rui
César Melo, acusa-
do de liderar a ação
que resultou na
morte de integran-

tes do Primeiro Co-
mando da Capital,

em março de 2002. As
mortes teriam ocorrido

após PMs interceptarem um
grupo de criminosos na Rodo-
via Castelo Branco. Todos os
PMs foram denunciados.

Um bilhete com ameaça de
bomba, encontrado no banhei-
ro masculino de um avião da
Azul, obrigou a aeronave a re-
tornar na manhã de ontem ao
Aeroporto Moussa Tobias, em
Bauru, no interior. Segundo a
Polícia Federal (PF), o voo
ADD-4417, que partira às 10h,
tinha como destino o Aeropor-
to de Viracopos, em Campinas,
e transportava 50 passageiros.

A tripulação encontrou o bi-
lhete com a ameaça dez minu-
tos após a decolagem, antes da
escala programada para Marí-

lia. Assim que aterrissou, o
avião foi isolado e os passagei-
ros, retirados. O aeroporto não
foi interditado e nada foi en-
contrado. A PF abriu inquéri-
to. A Azul afirma que prestou
assistência aos passageiros.

FRIO
Cidade gaúcha registra
mínima de 2,4˚C

Câmara aprova regras
para economia de água

SAÚDE OPERAÇÃO CASTELINHO PRÉDIO PÚBLICO

Bilhete com ameaça de bomba é achado
em banheiro e obriga avião a retornar

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS

TJ rejeita denúncia
contra ex-comandante

A Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Câmara apro-
vou um projeto de lei que esta-
belece novas regras para au-
mentar a economia de água em
prédios públicos. Entre as me-
didas exigidas estão a instala-
ção de torneiras e registros
com sensores de proximidade,
acesso restrito às torneiras em
áreas externas e uso de descar-
gas de vasos sanitários com
volume de água de 6 litros por
descarga. Como o texto trami-
tava em caráter terminativo,
deve agora seguir para análise
do Senado.

Adesão ao primeiro dia de greve na USP é baixa
Faculdades debatiam ontem se aderiam ao movimento, mas maioria das escolas seguiu cronograma normal; paralisação é contra congelamento de salários
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Assembleia. Funcionários e professores das três universidades estaduais se reuniram ontem

PESSOAS
MORRERAM NA

‘OPERAÇÃO
CASTELINHO’

● Mobilização
“A adesão foi grande para
um primeiro dia de greve.
Aos poucos, outras
unidades vão parar”
Magno de Carvalho
PRESIDENTE DO SINDICATO DE

TRABALHADORES DA USP


