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O Trabalhador

Um sindicato de luta e independente da reitoria

Gestão 09/2008 a 09/2011

COMANDO
DE GREVE

24º dia de GREVE na Unicamp

ASSEMBLEIA
Hoje, 11h30, no Ciclo Básico

Hoje é dia de Assembleia! Venha
para o Ciclo Básico decidir os rumos
do nosso movimento de greve.
Fórum cobra negociação
Em novo ofício enviado ao
Cruesp, nº 41/2010, no dia 01/06, o
Fórum das Seis reitera a necessidade
urgente de agendamento da reunião.
Num dos trechos, o documento alerta
que “a quebra da isonomia de
tratamento entre servidores técnicoadministrativos e docentes contribui
para a destruição do trabalho na
universidade...”. Também ressalta
que, na data-base, os índices de
reajuste salarial negociados são
iguais para docentes e funcionários seguindo o acordo de data-base de
1991, assinado entre Cruesp e Fórum
que prevê isonomia nas três universidades. Sendo assim, a posição do
Cruesp é de divisão da categoria.
Reitor não reconhece isonomia!
Na contramão desse pensamento,
o reitor da Unicamp e presidente do
Cruesp, Fernando Costa declarou à
imprensa de Guadalajara/México
que“Essa isonomia como eles [o
movimento grevista] dizem não
existe”. Segundo ele, “a isonomia deve existir entre as três universidades,
mas não necessariamente entre
funcionários e professores”.
Arrecadação tem crescido
Na primeira reunião com o Fórum,
a assessoria técnica do Cruesp
informou que a arrecadação do
primeiro trimestre de 2010 foi 17,9%

O que é isso
Fernandinho?
O reitor da
Unicamp/presidente do
Cruesp, Fernando
Costa declarou ao
portal UOL, direto de
Guadalaja/México,
que “isonomia como
eles [o movimento
grevista] dizem não
existe. E que a isonomia
deve existir entre as três
universidades, mas não
necessariamente entre
funcionários e
professores”.

maior do que a do primeiro trimestre
de 2009, mas que esse comportamento não iria continuar assim.
Contrariando essa previsão
pessimista, a Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo, em sua página na
Internet que trata da evolução do
ICMS, informa que em abril/10,
“comparando-se a abril/09, houve um
expressivo crescimento de 23,3%”.
Esse informe torna mais real a
previsão de arrecadação superior a R$
63,5 bilhões feita pelo Fórum das
Seis, a qual permite estender os 6%
aos funcionários, mantendo a
previsão de não superar a média de
87% de comprometimento da cotaparte do ICMS com a folha de
pagamento das três universidades.

PROGRAMAÇÃO
HOJE 7 DE JUNHO
6h30: Distribuição do Boletim
8h30: Reunião de Unidade
10h: Comando de Greve no
Ciclo Básico
11h30: Assembleia no Ciclo
Básico

Nossa luta é por:
w6% já!
wIsonomia já!

Atenção: Hoje todos os trabalhadores devem realizar suas reuniões de unidade para trocar
informações e participar do Comando de Greve, 10h e da Assembleia, 11h30, no Ciclo Básico!
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Fasubra visita STU, acompanha as atividades
de greve e presta solidariedade ao movimento
Quarta-feira passada (02/06), o
STU recebeu a visita do coordenador
geral da Fasubra, Paulo Henrique
Rodrigues do Santos; do coordenador
de Organização Sindical da Fasubra e
secretário de Serviços Públicos e do
Trabalhador Público da CTB, João
Paulo Ribeiro e do coordenador de
Políticas Sociais da Fasubra, Luis
Macena da Conceição.
A comissão, além de participar da
reunião da Coordenação de
Aposentados e Assuntos de
Aposentadoria do STU realizada
pela manhã, acompanhou a reunião
do Comando de Greve e as atividades
de mobilização previstas para a tarde.
João Paulo, que também é
funcionário da Unicamp e já foi
diretor do STU, prestou solidariedade
e apoio da Fasubra e da CTB ao
movimento grevista.
É de suma importância que as

Coordenação de Aposentados e Assuntos de Aposentadoria do STU recebe Fasubra e CTB

entidades organizativas da classe
trabalhadora reconheçam a greve dos
trabalhadores das três universidades
paulistas como uma luta justa. Não só
pela questão salarial, mas também
pela defesa da universidade pública
gratuita e de qualidade. Principalmente na atual situação em que o

Cruesp tenta, a qualquer custo,
pressionar e desmoralizar a luta
através do desgaste e da tentativa de
divisão do movimento e entrega do
bem público à privatização.
A postura da Fasubra e da CTB
reforça o trabalho de convencimento e
busca de apoio demandado pelo STU.

Na Conclat, 30 mil aprovam 'Agenda da Classe Trabalhadora'
Unidas, CTB, Força Sindical,
Nova Central, CGTB e CUT
demonstraram a capacidade de
articulação das centrais sindicais do
Brasil, ao organizar um evento da
magnitude e importância da
Conferência Nacional da Classe
Trabalhadora (Conclat), ocorrido no
último dia 1° de junho, no
Pacaembu/SP.
Cerca de 30 mil trabalhadores de
todos os setores e de todo o país
participaram. Uma comitiva da
Unicamp, organizada pelo STU,
também esteve presente e deu sua
contribuição.
A partir desse espírito unitário foi
possível aprovar a Agenda da Classe
Trabalhadora, com vistas a um
projeto nacional de desenvolvimento
com soberania e valorização do
trabalho.
Esse documento agora será
entregue a todos os candidatos à
Presidência da República e servirá
como base para as próximas
campanhas de luta da classe
trabalhadora no país.

Caravana do STU presente na Conclat

Seis eixos
A Agenda da Classe Trabalhadora contemplou seis eixos considerados
estratégicos pelas cinco centrais e traduziu sua unidade de luta:
1. Crescimento com Distribuição de Renda e Fortalecimento do Mercado
Interno;
2. Valorização do Trabalho Decente com Igualdade e Inclusão Social;
3. Estado como Promotor do Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental;
4. Democracia com Efetiva Participação Popular;
5. Soberania e Integração Internacional;
6. Direitos Sindicais e Negociação Coletiva.
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