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Compromisso com 
O Trabalhador 

Alerta UnicamA P 

ntem, 06/07, a diretoria 
do Sinticato reuniu-se Oc o m  o  r e i t o r  d a  

Unicamp, Fernando Costa, para 
cobrar uma negociação pós greve 
que permita, de fato, o debate 
sobre a Pauta Específica e também 
sobre a retirada das faltas 
aplicadas, garantindo a não 
punição aos grevistas.

O reitor afirmou que o 
calendário de discussão da greve 
terá início amanhã, 08/07, mas que 
a posição da reitoria não é de 
retaliação e que fará uma proposta 
para a reunião. Para auxiliar na 
construção desse processo, o STU 
lembrou os parâmetros da 
negociação que ocorreu na USP.

Calendário de negociação
O reitor afirmou, ainda, que 

haverá um calendário para o 
restante da Pauta Específica, mas 

Luta

STU e reitor discutem 
parâmetros da negociação

frisou sua posição contrária aos 5% 
lineares (proposta alternativa do 
Fórum das Seis). No entanto, o 
reitor não descartou o compromis-
so com os recursos para a Carreira, 
que está em fase de reestruturação.

Auxílio Alimentação
E m  r e l a ç ã o  a o  A u x í l i o  

Alimentação o reitor Fernando 
Costa disse que o reajuste será 
pago no mês de agosto, mas essa 
med ida  não  i nv i ab i l i z a  a  
continuidade da negociação que 
será agendada.

Negociação com o Fórum 
Ao ser abordado sobre a 

negociação com o Fórum das Seis 
o presidente do Cruesp e reitor da 
Unicamp disse que é preciso 
retomar um ambiente de confiança 
para reabertura da negociação.

Disse, ainda, que não há do 

Cruesp interesse em negociação no 
segundo semestre, já que o 
entendimento é que a data-base é só 
no mês de maio. Mesmo assim, ele 
defendeu o acompanhamento 
conjunto com o Cruesp. 

Carreira em discussão
O STU insistiu na reunião em 

relação à referência na Carreira e 
na necessidade de imediata 
abertura da negociação entre o 
Fórum das Seis e o Cruesp para 
encaminhar os demais pontos de 
pauta.

Reunião de Comissão da Greve
Amanhã, 08/07, às 10h30, 

haverá uma reunião entre a 
Comissão de Negociação da Greve 
e a reitoria para discutir a não 
punição aos grevistas, tendo como 
horizonte a proposta do STU de 
reposição do trabalho atrasado.

Em reunião com o reitor da Unicamp e presidente do Cruesp, Fernando Costa, o STU garante 
compromisso de não punição aos grevistas e abertura de negociação da Pauta Específica

Reitor recebe diretores do STU 
para negociação pós greve
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Dia 08/07 (quinta-feira), às 19h30 será 
lançado oficial do CD ’Produção de 

Saberes - Cantigas 
de Capoeira’, com 
apoio do Fundo de 

Investimentos 
Culturais de 

Campinas/2009 da 
Prefeitura de 
Municipal de 

Campinas. O evento 
será no 

Haverá Roda de Capoeira, Festa Julina 
e participações especiais (Mestres Maya, 
Paulo, Fumaça, Pequeno, Cícero, Tuim, 

Carlos Macaco, Marcelo e Moacir Coveiro).
O CD pode ser adquirido a partir de 

12/07, por apenas R$ 7,00. 

Carlos ou Rosane no STU, ou e-
mails macacocoquinho@gmail.com, 

stu@stu@org.br.

Centro de 
Cultura Popular Brasileira Coquinho Baiano 

localizado na Rua Dr. Quirino, 1230 - 
Centro.

 Encomendas 
pelos fones 9227-2948 / 9212-4824 / 3521-
7147 com 

Capoeira Coquinho 
Baiano lança CD

O Projeto de Lei 4434/2008, do 
Senador Paulo Paim, depois de já ter 
sido aprovado no Senado, também foi 
a p r o v a d o  n a  C o m i s s ã o  d e  
Constituição e Justiça da Câmara dos 
Deputados, dia 16/06.

 Foi uma vitória do STU,  da 
Federação dos Aposentados do 
Estado de São e da COBAP 
(Confederação Bras i le i ra  de  
Aposentados e Pensionistas),-
entidades as quais o STU está filiado - 
numa luta incessante, para conseguir 
que o valor das Aposentadorias 
sempre tenha como referência o valor 
equivalente ao número de salários 
mínimos existentes no momento da 
concessão da aposentadoria. 

Dessa forma queremos uma 
legislação que determine que sempre 
será aplicado o índice de reajuste do 

S a l á r i o  M í n i m o  p a r a  t o d a s  
aposentadorias e pensões do INSS. 

A Coordenação do Departamento 
de Aposentados e Assuntos de 
Aposentadoria do STU pretende 
coletar 10 mil assinaturas em 
Campinas, para levar a Brasília, a fim 
de que o Plenário da Câmara dos 
Deputados aprove o PL 4434/2008. 

A Federação dos Aposentados do 
Estado de São Paulo espera coletar 
500 mil assinaturas.

Não fique de fora dessa importante 
campanha, assine e divulgue esse 
abaixo assinado que é de interesse de 
toda a sociedade.

O abaixo assinado pode ser 
encontrado com os diretores do STU 
ou na sede do Sindicato. Assine e 
ajude a coletar o maior número de 
assinaturas!

STU realiza abaixo assinado em defesa do projeto. Assine já!

Projeto propõe recuperar as 
perdas de aposentados do INSS

O STU assumiu compromisso de devolução da contribuição sindical cobrada em 20 de maio a seus 

associados. A cobrança da contribuição sindical é realizada em todos os sindicatos e, a partir de uma normativa 

do Ministério do Trabalho, também foi estendida para os sindicatos de servidores públicos legalmente 

constituídos. 
A cobrança foi efetuada aos trabalhadores CLT, mas está em discussão a criação de mecanismos para que 

seja estendido a todos. Essa é a primeira vez que o STU recebe essa cobrança e parte dela, cerca de 40%, é 

distribuída entre Federação, Central Sindical e órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O 

restante fica com o Sindicato. Portanto o STU devolverá aos sócios os 60% correspondentes ao valor cobrado 

que foi repassado ao Sindicato.

Qual foi o procedimento realizado até aqui?

Para efetuar o processo de cadastramento tivemos que aguardar a listagem encaminhada pela reitoria para 

informar de quais funcionários foi cobrado e qual o montante. A listagem encaminhada pela reitoria veio em 

um formato que não permitiu conexão com o sistema do STU, tendo sido elaborado todo um trabalho de 

colocar as informações no sistema. Mesmo com a greve demos prioridade para que esse trabalho fosse 

efetuado.

Concluído esse trabalho, a fase agora é  de adaptar o sistema do Sindicato para devolução, processo que 

estará concluído nos próximos 15 dias. Como vai ser a devolução?

O Sindicato distribuirá uma atualização de cadastro que o sócio que teve desconto informará seus dados 

cadastrais, incluindo conta bancária atualizada, e informará ao STU a partir desse cadastro se quer que o 

montante seja depositado na sua conta ou prefere receber um cheque com valor correspondente no Sindicato. 

Caso a indicação seja pelo depósito bancário ele  será efetuado na conta, seguindo a ordem de entrega do 

cadastro. Caso prefira retirar o cheque no STU será agendado um dia para que possa retirá-lo. Esse processo 

ocorrerá até o mês de outubro/2010. Excepcionalmente nesse ano o STU não distinguirá a situação do sócio (se 

tem ou não débito com o Sindicato). A devolução será feita a todo sócio do Sindicato até 20/05/2010, data em 

que houve o desconto do trabalhador.

Organização Sindical

Devolução da Contribuição Sindical
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