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ZAGO CANCELA REUNIÃO
ENGANA ATÉ OS DIRETORES DE RIBEIRÃO

Na semana passada, os dirigentes 
de Ribeirão Preto procuraram o reitor 
Zago e o informaram da situação ab-
surda em que se encontravam diante 
do corte de salário. Alguns chefes e 
gestores seguiram à risca a orienta-
ção expressa no ofício da Codage - 
investigar e delatar os funcionários 
que estavam em greve, classificando
-os como faltosos - sendo que outros 
se recusaram a cumprir tal determi-
nação, acarretando em tratamento 
não uniforme entre os funcionários. 
Os diretores questionaram Zago so-
bre essa situação, e o reitor se de-
clarou disposto a negociar o corte de 
salários, agendando reunião com os 
trabalhadores para dia 13 de agosto, 
às 15 horas.
Ontem, por volta das 16 horas, o 
chefe de gabinete do reitor, professor 
Drugowich, declarou a um professor 
de São Carlos que a reunião aconte-
ceria, faltando apenas definir o local. 

Às 17h30, porém, o mesmo chefe de 
gabinete informou ao Sindicato que 
o reitor decidiu cancelar a reunião, 
alegando que não negociaria, pois o 
prédio da reitoria, e vários outros, es-
tavam fechados.
O argumento usado (prédios fecha-
dos) é absurdo e sem sentido, pois 
os prédios estão fechados desde 
o início da greve, enquanto que o 
prédio da reitoria foi fechado dia 4 
de agosto quando os trabalhadores 
reunidos em assembleia em frente à 
reitoria constataram o corte de salá-
rios, e Zago confirmou a reunião com 
o Sindicato na semana passada, dia 
8 de agosto.
Drugowich encerrou a ligação anun-
ciando que os processos administra-
tivos contra os diretores do Sintusp 
(demissão por justa causa)  da época 
do Rodas, que estavam suspensos e 
sendo negociados com o advogado 

Greenhalg, “agora vão até o fim” afir-
mando ainda “vamos ter que fazer o 
que não queríamos.”
Professores e dirigentes de unida-
des, surpresos com esta inexplicável 
posição do reitor, estão se dispondo 
a fazer uma intermediação e procurar 
o reitor Zago.
Alguns professores também procu-
raram nossa entidade propondo que 
seja viabilizada  a reunião do Conse-
lho Universitário do dia 19 de agosto, 
que tem como pauta a crise da USP, 
a greve, o reajuste zero e as demais 
demandas do movimento.
Lembramos, contudo, que a reunião 
do Co que já deveria ter ocorrido com 
esta mesma pauta, foi cancelada 
pelo reitor. 
É tarefa da assembleia de hoje deci-
dir sobre a viabilização da reunião do 
Conselho Universitário.

E mAIS qUE NUNCA vAmOS 
à LUTA! TODOS AO pALáCIO!

HOJE, TODOS À  
COLETIVA DE IM-

PRENSA COM FÁBIO
Atenção hoje às 15 horas na Fa-
culdade de Direito, Sala dos Estu-
dantes, o companheiro Fábio Hideki 
dará uma entrevista coletiva à im-
prensa, aberta. E é muito importan-
te mostrarmos publicamente nossa 
solidariedade ao companheiro que 
ainda será julgado. Vamos lotar a 
Faculdade de Direito!

Os ônibus saem da frente da Ad-
ministração Central  (próximo ao 
MAC) às 14 horas.

O Ato amanhã (5ª feira) será conjunto, USP, Unesp e Unicamp - funcionários, 
professores e estudantes, vamos ao Palácio dos Bandeirantes, saindo em 
passeata às 13 horas da Educação Física.

Vamos cobrar do governador a dotação orçamentária calculada de forma cor-
reta, conforme definida por  lei, além da solução para a crise instalada nas 
Universidades Estaduais Paulistas com o zero de reajuste, corte de salários, 
desvinculação do Hospital de Baruru (HRAC) e anúncio de desvinculação do 
Hospital Universitário e unidades de Saúde da USP, mais outras barbáries.

A hora é esta, vamos exigir do governador, candidato, a solução de toda 
a crise provocada pelo Zago na Universidade.

ESTE ATO SERá DECISIvO!

ASSEMBLEIA GERAL
HOJE, 13.8, às 10h30, em frente à Reitoria
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ReintegRação de BRandão e RetiRada dos pRocessos!

O DCE-Livre da USP convida a todos para que participem de um ato-
debate pelo direito de livre-manifestação e em defesa da universidade 
pública. Vamos mostrar a Zago que as reivindicações do movimento são 
legítimas e que greve não é caso de polícia!

Presenças confirmadas de:
•	 Vladmir	Safatle	-	Professor	de	Filosofia	da	USP
•	 Jorge Luiz Souto Maior - Juiz e professor de Direito da USP
•	 Américo Kerr - Professor de Física da USP
•	 João Zanetic - Física USP e ex-presidente da ADUSP
•	 Altino dos Prazeres - Presidente do Sindicato dos Metroviários de São 

Paulo 
•	 Deputado Carlos Giannazi
•	 Sean Purdy - História/USP
•	 MST
•	 Paula Marcelino - Sociologia/USP
•	 Ruy Braga - Sociologia/USP
•	 Adusp
•	 Sintusp

Manifesto a favor da Greve e contra o  
corte de salários 

ATO DE LANÇAmENTO

ORIENTAçãO PARA AS 
uNIDADES - FuNDO DE 

SOLIDARIEDADE
Os funcionários que tiveram corte 
de ponto e, eventualmente ne-
cessitarem de ajuda de custo, 
deverão procurar o representante/
delegado eleito da sua unidade 
apresentando holerite, referen-
te ao mês de desconto, para 
que este organize uma lista que 
deverá ser entregue hoje (13.8)
até o meio dia, no Sintusp, para a 
Comissão do Fundo de Solidarie-
dade-2014.

QuINTA E BREJA
TODO VALOR ARRECADA-
DO NA FESTA SERÁ DO-
ADO AO FuNDO DE SOLI-
DARIEDADE DA GREVEHOJE, 13/08, às 18h, na História/USP

HOJE 9H30 PRODuçãO DA FAIXA PARA O RELÓGIO “CORTE NãO! 
NEGOCIA!” NA FAu

Doações para o 
fundo de greve: 
Banco do Brasil, 
Agência 7068-8, 

Conta POuPANçA 
5.057-1  

(Variação 51)

DEBATE: "EDuCAçãO BÁSICA NA uSP E  A GREVE"
Preparatório para o Seminário de Educação Básica na USP e organiza-
ção do Ato Unificado

14 às 16h30 Debate no Auditório da EA

17 às 19h Ações e situações para todas as idades e organização do 
Ato do dia 14/8

19h30 às 22h Debate no saguão do Bloco B da FE

TODO APOIO À OCuPAçãO DA FÁBRICA DONELLEy PELOS 
TRABALHADORES NA ARGENTINA!
A crise está atingindo a Argentina, e os patrões querem descarregá-la nos 
trabalhadores. Depois da luta de Lear, agora é a vez da gráfica Donelley. 
A multinacional anunciou seu fechamento em Buenos Aires, em uma fábrica 
com 400 funcionários. Mas os trabalhadores responderam a altura: ocuparam 
a fábrica e colocaram-na para produzir, e não aceitarão nenhuma chantagem: 
conhecem os lucros milionários e, se a patronal voltar, não aceitarão demis-
sões ou rebaixamento salarial. E, se a patronal não aceitar, paciência: os 
trabalhadores seguirão produzindo na fábrica.
É um grande exemplo aos trabalhadores, e nós aqui da USP devemos prestar 
todo nosso apoio para essa importante luta, que nossos irmãos argentinos 
triunfem em sua luta contra os patrões e os governos!

VISITE E CuRTA A PÁGINA 
DO SINTuSP NO FACE-
BOOk:
FB.COM/SINDICATODOS-
TRABALHADORESDAuSP


