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Assembleia, hoje (4), às 12h, no PB-14,
elege delegados à plenária da Fasubra
A diretoria do STU convoca a categoria a participar da assembleia geral
que será realizada hoje, às 12 horas, no
Pavilhão Básico, sala PB 14.
O objetivo da atividade é eleger a
delegação da Unicamp à Plenária Nacional Estatutária da Fasubra, que será
realizada nos dias 8 e 9/7, em Brasília.
Na plenária da Fasubra, além dos informes nacionais e das entidades de base,
será realizada a análise de conjuntura e
discussão do plano de lutas. Também
será aprovado o regimento do congresso da Fasubra, que acontece de 26 de
novembro a 1º de dezembro.

Nas ruas, povo mostra que Temer
e sua quadrilha não terão trégua
Na sexta-feira (30) o país parou mais uma
vez. Em 90% das capitais e em mais de 100 cidades
foram registradas greves, paralisações, trancaços
de rodovias e mobilizações contra as medidas que
o goveno Temer e o Congresso Nacional tentam
aprovar. O recado das ruas é evidente, não haverá
tréguas aos golpistas.
Servidores e estudantes da Unicamp
participaram das lutas em Campinas
Os trabalhadores e estudantes da Unicamp ti-

CAMPANHA SALARIAL

Sindicato se reuniu com
reitoria para tratar da Pauta de
Reivindicações Específicas
Foi realizada no dia 27 uma reunião de negociação do STU com a reitoria para tratar da
Pauta de Reivindicações Específicas da categoria. A reunião foi fruto da paralisação realizada em 20/6, em que os servidores cobraram a
abertura de negociação.
Na reunião foram reapresentadas a pauta
e os compromissos assumidos pela reitoria nos
anos anteriores e que ainda não foram efetivados. A reitoria se comprometeu a avaliar todos
os ítens não econômicos e apresentar uma posição na próxima reunião, agendada para o dia
27 de julho.

Aposentados também negociam
pauta específica
No dia 21/6, o Departamento de Aposentados e Assuntos de Aposentadoria do STU se reuniu com a atual gestão da reitoria para apresentar a sua Pauta de Reivindicações Específica.
Além do compromisso de responder aos itens da
pauta, o principal compomisso assumido pela
reitoria foi garantir o acesso aos restaurantes
universitários para os aposentados que precisam passar por consulta médica ou que participem das atividades convocadas pelo STU. Em
breve será regulamentado o acesso.

veram importante participação nas manifestações
de Campinas desde as primeiras horas do dia.
Pela manhã foi realizada uma manifestação
no balão de entrada da Unicamp e na guarita da
FEA, e depois os manifestantes foram em caravana para o centro da cidade, onde participaram
dos atos realizados pelas centrais sindicais e
movimentos sociais pelas centrais sindicais e movimentos sociais, que contou com cerca de 5 mil
manifestantes ao longo do dia.

ELEIÇÕES 2017

Quatro chapas se
inscrevem para
concorrer à eleição
do STU
Após a eleição da Comissão
Eleitoral, em assembleia realizada
no dia 27/6, foram inscritas quatro
chapas para o pleito que ocorre nos
dias 28, 29 e 30 de agosto.
A comissão já começou os trabalhos, e ontem foi realizado o sorteio das chapas. Segue o número e
o nome que constarão nas cédulas:
1 - Unidade e Luta! VAL Nacional
2 - Muda STU
3 - Sindicato Forte Sem Radicalismo
4 - Alerta: Sindicato Somos Todos Nós
As chapas aguardam homologação pela Comissão Eleitoral.

UNIVERSIDADES

MURAL

Ato do Fórum das Seis debate
financiamento das universidades públicas
Na tarde de última quarta-feira (28), o Fórum das Seis realizou ato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para debater
a atual situação do financiamento das universidades públicas e do Centro Paula Souza e pressionar
os deputados a aprovarem as emendas apresentadas para a LDO/2018.
Com um número expressivo de participantes,
a primeira parte do ato contou com debate onde
foram discutidas as razões que levaram à atual
situação de comprometimento do orçamento das
Universidades e apontadas as justificativas para
as propostas de emendas apresentadas pelo Fórum das Seis ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2018.
Estavam na mesa de debate representantes
dos sindicatos dos técnico-administrativos e associações dos docentes da Unicamp, Unesp e USP,
assim como do Sinteps (Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza).
O Deputado Carlos Giannazi (PSOL/SP) tam-

bém contribuiu à discussão, ressaltando que além
de cobrar o aumento do repasse do ICMS, é necessário exigir do Governo a revisão das deduções fiscais, já que empresas que estão na lista das 100
maiores devedoras da Dívida Ativa do Estado de
São Paulo, em sua maioria, recebem isenção de
impostos como o ICMS.
Marcílio Ventura, diretor do STU que compôs
a mesa, frisou que “é preciso preservar as universidades para que não cheguem à mesma situação
da UERJ. Por isso, precisamos cobrar medidas efetivas do Estado, como o devido repasse do ICMS e
a contrapartida no caso da insuficiência financeira”. Ele também reforçou a importância da participação de todos na defesa das Universidades, para que a conquista seja concreta.
Já a segunda parte do ato foi de visitação aos
gabinetes dos deputados e deputadas para solicitar voto favorável às emendas apresentadas. A expectativa é de que a votação da LDO ocorra ainda essa semana.

No próxima sexta-feira (6) terá início a exposição que marca a comemoração dos 50 anos da fundação da Assuc,
organização que deu origem ao STU.
Como parte das comemorações será
lançado o livro “A história de luta dos
trabalhadores da Unicamp”, às 12 horas
no auditório da DGA

Concursados de 2010/2011 debateram
situação com assessoria jurídica
Foi realizada no dia 28/6 uma plenária para
discutir a decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE) a respeito das contratações dos servidores concursados de 2010/2011, com a presença da assessoria jurídica do STU.
Os advogados relataram que o TAC (Termo
de Ajustamento de Conduta) formalizado entre a Unicamp e o Ministério Público do Estado
de São Paulo estabelece garantia para os atuais
cargos e o projeto de lei previsto regulamentará
as admissões futuras.
O TAC estabelece que a Universidade deverá no prazo de um ano, a partir da assinatura do documento, encaminhar uma minuta de
projeto de lei ao governador do Estado propondo a criação de cargos nas carreiras docentes e
técnico-administrativos e a disposição sobre as

condições para a extinção das funções existentes, sem prejuízo de outras, a critério da Unicamp. Após a aprovação do projeto de lei, as
admissões se darão nos cargos públicos criados
e as vagas antigas não serão mais preenchidas
até serem automaticamente extintas.
A diretoria do STU informou que está acompanhando as movimentações e buscando informações junto à Procuradoria Geral da Unicamp
para avaliar as ações jurídicas possíveis.
Na atividade ficou decidido que o sindicato
solicitará uma reunião com a reitoria para discutir a situação e convocará nova plenária para discutir o andamento do processo. Além disso, foi escolhida uma comissão de servidores que
auxiliará a diretoria no acompanhamento da situação.

O Departamento de Aposentados e
Assuntos de Aposentadoria do STU convida toda a categoria para a sua tradicional Festa Julina, que será realizada
no próximo sábado (7), no CIS Guanabara (Rua Mário Siqueira,829, Botafogo,
Campinas), a partir das 14h.
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