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LUTA POR DIREITOS

E aí, reitor? Quando vai dialogar sobre o

repasse do crescimento do ICMS ao servidor?
Crescimento da arrecadação mantém-se acima dos 6% pelo quarto mês seguido. STU
cobra reunião imediata para discutir se servidores receberão mais uma parcela do auxílio
alimentação ou abono salarial * Até agora administração só ofereceu saco de maldades.
Pelo quarto mês consecutivo, a arrecadação da quota-parte do ICMS da
Unicamp cresceu acima dos 6% - o que
evidencia a consolidação da recuperação orçamentária. Em relação a outubro de 2016, o aumento nominal da arrecação no mês passado foi de 6,7%.
O resultado de outubro confirma
avaliação divulgada pela Secretaria de
Estado da Fazenda no último Relatório da Receita Tributária, em setembro: “O conjunto de indicadores da arrecadação de agosto demostra sinais de
recuperação. Tanto os índices de curto
prazo como os sinalizadores de tendência apresentaram evolução”.
Apesar desta realidade, a reitoria
continua implementando seu pacote
de maldades contra os trabalhadores
e o conjunto da comunidade universitária, numa política de arrocho inédita

neste século.
O STU segue cobrando a reunião
acordada com o reitor Marcelo Knobel
para discutir a efetivação do acordo de
que, havendo crescimento arrecadatório, a cada três meses seria repassado a
uma reserva para recomposição de salários, benefícios e da carreira 25% do
saldo acumulado.
Até a última tabela divulgada pelo
Cruesp, o crescimento verificado no
trimestre de julho a setembro permitia pagar um abono salarial no valor de
R$ 1.108,85 para dez mil servidores ou
uma parcela extra do auxílio alimentação. O comprometimento orçamentário com a folha também havia caído de
114% em fevereiro para 93%.
A realidade mostra que o que está
em falta na administração é vontade
política de valorizar os trabalhadores.

CONSCIÊNCIA NEGRA

Mulheres reafirmam luta antirracista e feminista

Aconteceu no dia 13/11 a atividade “Mulheres Ne- Crédito: Kiko.
gras: Violência e a Resistência da Mulher Negra”, organizada pelo STU em parceria com o Fórum de Integração Cultural Afro-brasileiro da Unicamp (Ficafro) e o Núcleo
de Consciência Negra da Universidade. À mesa, a deputada estadual Leci Brandão; a técnica-administrativa, promotora legal
popular e militante do FECONEZU (Festival Comunitario Negro
Zumbi) Magali Mendes; as diretoras do STU Margarida Barbosa
e Elizabeth Cardozo; e a estudante Tayna Aparecida Santos.
O debate mostrou a potência das mulheres negras e do feminismo negro na luta antirracista, contra o genocídio e por Da esq. para a direita: Leci Brandão, Tayna Santos, Beth Cardozo,
transformações sociais no Brasil. Confira o vídeo no site do STU. Margarida Barbosa e Magali Mendes.

LUTA POR DIREITOS

Palestra sobre reforma trabalhista e corte das
gratificações acontece hoje na FOP
Entrou em vigor no último sábado a Lei
13.476/2017 (a contrarreforma trabalhista de Temer), que enterra diversos direitos previstos na CLT.
Para discutir os efeitos práticos da reforma na
vida dos trabalhadores da Unicamp, o STU realiza
nesta quinta-feira (16/11), às 9h no salão nobre na

FOP, palestra com o advogado Antônio Cremasco. O
tema da atividade será “Reforma Trabalhista e Corte
das Gratificações”, sendo abordado também como a
política de ajuste fiscal da Unicamp se inscreve no
cenário de ataques aos direitos trabalhistas.
Participe.

Bingo foi sucesso
No último sábado (11) o sindicato realizou o Bingo Beneficente em prol da construção da nova sede do
STU. O evento teve início na parte da tarde e sorteou quatro prêmios entre os presentes. A servidora aposentada
Cleuza foi a ganhadora do forno microondas doado por Edinho Locação de Vans; Guga, colaborador da TS Pneus,
que doou um jogo sorteado, ganhou o smatphone. O servidor Miro faturou a TV de 32 polegadas doada pela
BMG Assessoria Financeira; e a diretora Elizabeth Cardozo foi a ganhadora do jogo de pneus aro 13 e um kit de
limpeza. Expositores da Feira de Artesanato do STU também fizeram doações sorteadas.
A direção do sindicato agradece a participação de todos que colaboraram com o evento e compraram as
cartelas. A previsão de finalização das obras é o início do mês de dezembro.
Arquivo STU

NOTAS

Torneio Zumbi dos
Palmares é dia 18
Foram prorrogadas as inscrições
para o Torneio de Futebol Society
Zumbi dos Palmares, que acontece no próximo dia 18/11 (sábado), a
partir das 8h, no Euroamérica (Estrada da Rhodia).
As equipes adultas (femininas e
masculinas) e infanto-juvenis (desta vez apenas filhos de técnico-administrativos ou docentes, nas faixas etárias: 7 a 10 anos, 11 a 13 e 14
a 16 anos), poderão se inscrever até
o dia do Torneio. Sócios pagam R$
5,00 e não-sócios, R$ 10,00. Mais informações com Fubá (98717-2043),
Jefferson (98440-0202) e Ronaldo
(99188-2181). A ficha de inscrição
está disponível no site do STU.

Ação contra o
corte das GRs

Aposentados têm plenária dia 23
A Coordenação de Aposentados e Assuntos de Aposentadoria do sindicato estará representada no próximo
dia 23 (quinta-feira) na Assembleia-plenária da Federação das Associações e Departamentos de Aposentados,
Pensionistas e Idosos (Fapesp). O evento discutirá o aumento imposto pelo governo golpista à taxação sobre as
aposentadorias (de 11% para 14%) e demais ataques da Medida Provisória 805/2017, avaliação do congresso da
COBAP e do ato dos aposentados contra o aumento da taxação das aposentadorias e planos de saúde (ocorrido
no dia 9/11), preparação do ato nacional dos aposentados em 24/1/2018 e a discussão sobre a criação de uma
Central Nacional dos Aposentados.

Como já informado no último Boletim do STU, o jurídico do sindicato ingressará com
ações coletivas em nome dos associados estatutários e celetistas
para impedir a redução de 30%
dos valores da gratificação de representação, em razão da resolução do Consu A-20, que viola
a garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos.
Quem não é sócio e tem interesse em estar representado na
ação pode se associar até o dia
30/11.
E não esqueça: o sindicato somos todos nós e a filiação é que
fortalece as lutas.
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