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OS TRABALHADORES MOSTRARAM QUEM DÁ O SANGUE 
PELA UNIVERSIDADE E PELA SAÚDE PÚBLICAS!

Todos à Assembleia! Hoje, às 10h,  
em frente à Faculdade de Odontologia

O ato de ontem foi um grande sucesso. Mais 
de 150 trabalhadores e trabalhadoras do-

aram sangue, e outras centenas foram em passeata 
até o Hospital das Clínicas, em um ato simbólico de 
solidariedade à população usuária do SUS, como for-
ma de denúncia do sucateamento e privatização da 
saúde.

Além de literalmente dar o sangue, estendemos 
faixas, fizemos falas e denunciamos as fundações pri-
vadas que vendem o atendimento do HC e da saúde 
na região. 

Conseguimos dialogar com a população, que 
aplaudiu o ato por todo o trajeto. Os próprios trabalha-
dores e trabalhadoras do Hemocentro nos receberam 
muito bem – e deixamos aqui nosso agradecimento, 

pelo excelente atendimento! Conseguimos furar o cer-
co da imprensa: no início da semana a Globo mostrou 
a greve do HU, tentando dizer que a população estava 
contra, mas agora todos os meios tiveram que reper-
cutir positivamente o ato. 

Mostramos que nossa greve defende a educa-
ção e a saúde públicas, que estão sendo atacadas pe-
las reitorias. Deixamos clara a ligação entre a reitoria 
e o governo, que privatiza e sucateia a saúde e todos 
os serviços púbicos.

Esse ato foi uma grande medida de radicaliza-
ção do conteúdo político da nossa greve, ao assumir a 
defesa dos interesses da população contra a reitoria e 
o governo, e com isso causamos um grande impacto, 
e devemos seguir nesse sentido!

Todos ao ATO! Logo após a Assembleia, 
vamos novamente às ruas!
Hoje, terminando a Assembleia, sairemos em passeata pela Avenida Corifeu, para levar nossas bandeiras para 
a rua e dialogar novamente com a população, em defesa da saúde e da educação, levantando nossas pautas 
e exigindo abertura imediata de negociação, denunciando a prisão do companheiro Fábio e as medidas de 
repressão contra nossa greve! É fundamental a participação de todos para demonstrar nossa força!
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ReintegRação de BRandão e RetiRada dos pRocessos!

LISTA DE INIMIGOS DA  
UNIVERSIDADE
Todo chefe ou diretor de unidade que ameaçar, asse-
diar ou cortar o ponto dos trabalhadores em GREVE 
terá seu nome e unidade publicados continuamente 
aqui, para que todos saibam quem são os inimigos dos 
trabalhadores e da Universidade Pública, Gratuita e de 
Qualidade.
•	 Adalberto Américo Fishmann,  diretor da FEA;
•	 Ademilson Lambertucci, Chefe da Guarda Univer-

sitária (Piracicaba)
•	 Alvaro Esteves Migotto, diretor em exercício no 

CEBIMar.
•	 Carlos Eduardo Falavigna da Rocha, diretor do 

IB;
•	 Carlos Ferreira dos Santos, vice-diretor da FOB;
•	 João Eduardo Ferreira, que caiu de paraquedas na 

direção do DTI/CCE;
•	 João Maria Caldeira Pacheco, diretor Adj. Subs-

tituto do DRH
•	 Márcia Cristina Guidi Ganzella, Diretora de Ser-

viços Prefeitura do Campus da ESALQ,
•	 Marcos Tavares, diretor do Museu de Zoologia;
•	 Marcus Vinícius Folegatti, Chefe Depto. LEB (Pi-

racicaba)
•	 Maria Aparecida Sanchez Perlino, diretora Ad-

junto do DRH
•	 Marta Maria de Castro, Assistente Tec.Adm. e Fi-

nanc. da SCS (dedo duro da falsa democracia)
•	 Martin Grossmann, diretor do IEA
•	 Mauro Bernardes, chefe técnico do DTI/CCE;
•	 Olga Maria Zulzke de Miranda, assistente admi-

nistrativo da FEA;
•	 Osvaldo Nakao, superintendente do Espaço Físico 

(SEF);
•	 Regina Célia Bortoleto Amantini, superintenden-

te do HRAC;

Não vai ter segundo semestre na Unicamp! 
Com a mobilização e a resistência dos grevistas, a entrega das notas do primeiro semestre foi inviabilizada, 
o que obrigou a reitoria a adiar o início do segundo semestre para setembro.  Não tem arrego!

E a greve aumenta! 
Os funcionários da EACH aprovaram adesão ao nosso movimento a partir do dia 01/08

Café da manhã e reunião
Funcionários do SESMT, SIBi, SEF e DRH convidam 
todas as unidades ligadas à Reitoria a participarem do 
café da manhã  + reunião que acontece na Biblioteca 
Brasiliana nesta sexta, 01/08, a partir das 8h30.

Todos ao aTo ConTra o 
genoCídio do povo  
palesTino– segunda, 04/08, 
às 17h, no TeaTro muniCipal

Que os Chefes assumam uma 
posição!
Alguns chefes estão dizendo que não podem fazer 
nada, que o ofício da CODAGE obriga a marcar apon-
tamentos dos grevistas, ameaçando-os de criminaliza-
ção por improbidade e demissão.

Todos sabem que os chefes é que são responsáveis 
pelo ponto e não serão punidos. A não ser que alguém 
acredite que todos os diretores e chefias vão ser de-
mitidos por isso, o que é uma piada. Os chefes devem 
assumir sua posição e não se esconder atrás da posi-
ção do reitor. 

é hora de unifiCar! 
A greve vive agora seu momento decisivo, e para 
fortalecê-la é fundamental a participação ativa dos 
estudantes, que voltam às aulas na próxima semana.  
Para isso, é importante que as unidades discutam e 
organizem reuniões conjuntas com funcionários, estu-
dantes e professores a partir de segunda, 04/08.

Sexta, 01/08, 10h, no HU: Assembleia Geral - 
encaminhamentos do Seminário de Saúde


