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ORÇAMENTO DO SINDICATO

Assembleia Geral Ordinária
discute finanças do STU

Hoje (13), às 12h, no Pavilhão Básico (PB-14)
Nesta quarta-feira (13) acontece nossa Assembleia Geral Ordinária de revisão orçamentária.
Será no Pavilhão Básico (PB-14),
às 12h em primeira convocação
e às 12h30 em segunda chamada
com qualquer número de trabalhadores.
Esta assembleia está prevista
pelo estatuto da entidade e por
uma questão legal e de planejamento financeiro discutiremos a
conclusão da sede e aditivos contratuais.
A categoria pode analisar a
proposta e contribuir na discussão apontando sugestões. Mas
somente os trabalhadores associados ao STU poderão votar e
deliberar acerca da revisão orçamentária a ser apresentada.
Com essa assembleia, a entidade reafirma sua tradição democrática e o seu compromisso com
a transparência administrativa.
A responsabilidade fiscal com os
recursos do STU é uma preocupação permanente e o gerenciamento das suas contas procura
sempre respeitar o equilíbrio financeiro da entidade.

Sede dos trabalhadores da Unicamp construída ao lado da Adunicamp

Construção da sede dos trabalhadores está na reta final
Desde a fundação do sindicato, a diretoria luta para conseguir
um espaço próprio para melhor
atender os trabalhadores e as trabalhadoras da Unicamp.
Agora estamos muito perto
de inaugurar nossa sede própria,
que está na etapa de acabamento
final.
A nova sede tem por objetivo
centralizar e proporcionar mais
qualidade no atendimento, armazenar adequadamente o acervo da entidade, além de oferecer
melhores acomodações para rea-

lização de atividades como assembleia, plenária e reunião.
A conquista da sede própria é
a realização de um sonho antigo, que oferecerá uma entidade
com excelente estrutura de atendimento para as necessidades do
trabalhador.
Por isso, é fundamental a participação do maior número de
filiados nesta assembleia que
discutirá a destinação necessária
de recursos para a finalização da
obra da sede nova.
O edital de convocação para
assembleia foi publicado no jornal “Folha de SP”, em 05/12/17.

ORÇAMENTO DA UNICAMP

Reitoria aprova orçamento 2018 sem proposta de reajuste
A reunião do Conselho Universitário realizada ontem (12) aprovou
a proposta de orçamento da reitoria
para 2018.
Apesar da manifestação dos representantes dos funcionários e também da posição do STU, a proposta
aprovada não incluiu recursos para
reajuste.
O argumento da reitoria é que essa
discussão deverá ser feita na data-base e será objeto da revisão orçamentária se houver reajuste.
Para o Sindicato a data-base é o
momento de discutir o reajuste de salários e benefícios, mas foi a reitoria
quem aprovou que a negociação salarial entre Fórum das Seis e Cruesp
estaria subordinada ao Consu. Cabe
lembrar que há dois anos não temos
reposição salarial e nesse ano o reajuste foi zero.
O ano de 2018 promete ser de muita resistência e luta!
Consu recebeu relatório do GT
O GT criado pela reitoria para tratar da proposta de revisão dos custos

e das receitas, apresentou na reunião
do Consu o relatório final.
O STU já havia
manifestado sua
posição contrária
ao
encaminhamento do GT que
analisou proposConsu aprova previsão orçamentária sem reajuste salarial
tas, inclusive vindas da comunidade.
vo noturno, redução de jornada com
No seu relatório, o grupo de traba- redução de salário, dentre outras
lho separou as propostas que tinham
Isso aponta a necessidade de cresconsenso e as que não tinham.
cer a mobilização para que os trabaApesar da bancada de funcioná- lhadores não paguem pela crise.
rios ter proposto que só o que foi consenso deveria compor o relatório, na
Aumento no Bandejão
votação do Consu ficou decidido que
O Consu aprovou também o autodas as propostas, independente da mento do Bandejão para R$ 3,00 com
sua representatividade, iria ser ana- reajuste vinculado às bolsas SAE.
lisada. Para isso a relatório foi aproA proposta de mediação aprevado com parecer da CGU indicando sentada pelo reitor Knobel garante
a criação de grupos de trabalho para isenção a todo aluno com renda per
analisar as propostas. Apesar de ain- capita de um salário mínimo e meio.
da não ter aprovado nenhum item,
Para o STU as medidas jogam nas
nessa análise entrará propostas como: costas dos trabalhadores e estudandemissão temporária, fim do incenti- tes os ajustes de custos da Unicamp.

CARAVANA STU - DIA NACIONAL DO APOSENTADO

Romaria reunirá aposentados e pensionistas na
Basílica de Aparecida em janeiro de 2018
Aposentados e pensionistas de várias partes do Brasil vão se reunir no
Santuário Nacional de Aparecida, em
28 de janeiro de 2018.
A tradicional Romaria dos Aposentados organizada pela COBAP
(Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas) espera reunir na
Basílica todos que lutam contra a Reforma da Previdência e os ataques aos
direitos dos aposentados.
O grupo participará da Santa Missa às 8h, no Altar Central, e logo em
seguida, às 9h, se reunirá no subsolo

da Basílica para Plenária Nacional
aberta que definirá os planos de luta
para 2018.
De acordo com os organizadores
do evento “a romaria é um momento
de celebrar, confraternizar e comemorar o Dia Nacional do Aposentado (24
de janeiro) sob as bênçãos de Nossa
Senhora Aparecida e também definir
os rumos da luta da categoria”.
Caravana STU
Os STU está organizando uma caravana para participar das atividades

convocadas pela Cobap na Basílica de
Aparecida.
O ônibus sairá do Largo do Pará, à
0h do dia 27/01 (sábado), com retorno
dia 28/01, às 14h.
Aposentados não pagam a excursão e trabalhadores da ativa pagam R$
30, o custo não inclui refeição, apenas
o transporte.
Os interessados devem entrar em
contato com a funcionária Elisa para
reservar a vaga na caravana do sindicato, ramais 17694 / 17147 / 17412.
Aposentados na luta!
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