
ASSEMBLEIA GERAL
H O J E, 10/7, ÀS 10H30, na História

Durante a assembleia, haverá uma barraca de comida e um brechó, 
montados pela comissão decultura, para arrecadação do fundo de GREVE. 

Os companheiros também estarão vendendo fichas para a 
feijoada do dia 16/7 e a macarronada com frango do dia 17/7.
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Sindicato dos Trabalhadores da USP

ALCKMIN E ZAGO, A COPA E AS FÉRIAS 
TÊM DATA PRA ACABAR, A GREVE NÃO!

15/7 (3ª-feira) às 14H, na Faculdade de Direito -ATO-PLENÁRIA 
PELA LIBERDADE DE FÁBIO E CONTRA A REPRESSÃO!

A participação em massa dos trabalhadores da USP é fundamental neste dia, 
pois a libertação de Fábio se tornou mais uma bandeira central de nossa greve. 
Devemosbuscar impedir que um companheiro siga preso injustamente, inclusi-
ve porque ele é um de nossos lutadores, e poderia ser qualquer um de nós, sendo 
sua prisão uma ameaça contra todos.Esse ato é importantíssimo para esclarecer e 
sensibilizar a sociedade sobre a prisão arbitrária e covarde do nosso companheiro.
Fábio foi preso em 23 de junho na estação Consolação do Metrô, após par-
ticipar de um ato contra as injustiças da copa. Provas foram forjadas – ví-
deos na internet mostram o momento em que sua mochila é revistada, 
sem nada comprometer ser encontrado (http;//www.uotube.com/wat-
ch?v=1uulUlzy4Vl) e acusação falsas de que ele seria líder dos BlackBlo-
cs foram feitas. Agora, o companheiro está trancafiado na penitenciá-
ria do Tremembé, sem previsão de soltura. LIBERDADE PARA FÁBIO!

O CRUESP marcou nova reunião de negociação 
com o Fórum das Seis para a próxima 4ª-feira 
(16/07), declarando que não querem discutir o re-
ajuste salarial. A posição do nosso comando de 
greve é participar dessa reunião, mostrando que 
a intransigência está com eles, mas que nós va-
mos sim para negociar o reajuste salarial, e todo 
o restante da pauta unificada, repudiando essa 
atitude do CRUESP de continuar se recusando a 
discutir nossos salários. Além disso, reafirmamos 
nossa posição anterior, e de todo o Fórum das 
Seis, de que não aceitaremos abrir negociações 
sobre as pautas específicas antes de fechar um 
acordo sobre a pauta unificada e os salários, pois 
isso é uma manobra dos reitores para nos dividir.
Enquanto isso, Zago não para de fugir: dei-
xou de receber a comissão multi-partidária de 

deputados que vieram interceder pela abertura de 
negociações reais, com a desculpa de que tinha 
que se preparar para a reunião de negociação do 
CRUESP. Então faltou justamente nessa mesma 
reunião. Agora se prepara para passar uma se-
mana na Europa, em meio à greve das estaduais.
A estratégia dos reitores é tentar vencer a greve 
pelo cansaço. Mas está claro que não consegui-
rão, nossa greve segue forte. E a partir da sema-
na que vêm não têm mais a Copa, nossa greve 
terá mais espaço na imprensa, e vai se abrir a 
disputa pré-eleitoral, aumentando a pressão so-
bre o governo e os políticos na parte do corpo 
que mais lhes dói: as urnas. E após Julho aca-
bam também as férias e o esvaziamento da uni-
versidade, voltam os professores e estudantes, 
engrossando nossa greve. Já a greve continua!
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ReintegRação de BRandão e RetiRada dos pRocessos!

CONTRIBUA COM O FUNDO DE GREVE!
A contribuição de todos é indispensável para podermos manter todas as medidas de luta de nossa greve. 

Deposite 1% do seu salário na conta do Fundo de Greve,
Banco: Santander; Agência: 0658; C/C 13-005017-2.

16 e 17/7 – SEMINÁRIO DE SAÚDE
Essa será uma atividade central de nossa greve na semana que vem, para fortalecer nossa discussão 
sobre a luta pela saúde, junto à população, com a presença de companheiros atuantes nessa área. A 
participação de todos os trabalhadores é fundamental, para arrancarmos as reivindicações relacionada 
à saúde de nossa greve e fortalecermos a luta pela saúde para além da universidade. A programação será 
divulgada em breve.

Próximas atividades:
10/07 | Quinta – 18h – Pça. Roosevelt - FESTA JULINA/ATO “Grande Formação 
de Quadrilha” da frente “Se não tiver direitos não vai ter Copa”, pela libertação dos 
presos Fábio e Rafael
CINE GREVE no CINUSP (Cidade Universitária)
10/07 | Quinta – 14h - ABC Brasil | Peões  /  16h Amor e Raiva
11/07 | Sexta  - 14h – A classe operária vai ao paraíso
11/07 | Sexta - 9h - No Sintusp  - Trabalhadores da SAS convidam: discussão sobre 
condições de trabalho e doenças ocupacionais, com companheiros do SESMT e 
outras unidades
14/07 | Segunda – 
Ato contra os cortes de trabalhadores terceirizados – logo após a assembleia
14/07 | Segunda – 16h  
Reunião da Comissão de Comunicação do Comando de Greve

Próxima reunião do 
comando de greve 

11/7 (6º-feira) 
às 13H no SINTUSP

SINTUSP NA WEB!
Acesse, curta e compartilhe, ajudando a divulgar!
www.sintusp.org.br
www.facebook.com/sindicatodostrabalhadoresdausp

TRABALHADORES DA EACH VOTAM GREVE A PARTIR DE 01/08! 
Pelo reajuste salarial e pauta unificada, e exigindo que seu local de trabalho volte a ser um 

só, com a solução da crise do campus da EACH!


