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 Assembleia Geral (Praça da Paz)

FAZENDO HISTÓRIA

ASSEMBLEIAHOJE MEIO DIA - NO CICLO BÁSICO

Consu aprova Assembleia Universitária

xxxxxxxxx

Reforma da Previdência é tema de debate

Outubro Unificado em Defesa da Educação e d@s Professor@s

Outubro é considerado o mês do 
professor e da professora. Neste ano, as 
entidades que atuam na área da Educação 
do setor público e privado estão se 
reunindo para defender a Educação 
como o principal patrimônio do qual 
depende o presente e o futuro do povo 
brasileiro. 

Os governos Federal e Estadual têm 
realizados sucessivos ataques à Educação. 
E ao contrário do que dizem, não é por 
causa da “crise” ou por falta de dinheiro 
que fecham escolas, cortam bolsas e 
contingenciam verbas dos Institutos de 
Pesquisas e das Universidades Públicas, 

O Consu (Conselho Universitário) da 
Unicamp, órgão máximo de deliberação 
da Universidade, aprovou nesta terça-
feira (24) a convocação da comunidade 
acadêmica para uma Assembleia 

Universitária Extraordinária a ser 
realizada dia 15 de outubro, Dia do 
Professor e da Professora. 

A assembleia será das 12 às 14 horas, 
no Ciclo Básico, no campus de Barão 
Geraldo e será aberta à comunidade.

O objetivo é discutir a situação atual 
da educação, da ciência e da tecnologia no 
país, votar uma moção e conscientizar a 
sociedade contra a série de ataques 
sofridos pelas universidades e institutos 
d e  p e s q u i s a ,  c a r a c t e r i z a d o s ,  
principalmente, pelos cortes de bolsas e 
ameaças à Autonomia Universitária. 

A proposta partiu de uma solicitação 
do STU, ADunicamp e DCE sob 
iniciativa da representação de estudantes 
da pós-graduação no Consu. Além de ser 
subscrita por diversas entidades 
representativas do campus.

A discussão é  extremamente 
importante tendo em vista os cortes e 
contingenciamentos nas áreas de 
Educação,  Ciência e Tecnologia 
promovidos pelo governo Federal e das 
desconfianças a respeito da Autonomia 
Universitária e da gestão financeira da 
Unicamp, Unesp e USP, levantadas pelos 
Deputados Estaduais na CPI das 
Universidades.

O caminho apontando pelo Consu é 
acertado, pois busca se apoiar na unidade e 
organização de várias entidades para 
e n f re nt ar  to d o s  o s  at a qu e s  à s  
Universidades e aos trabalhadores da 
Educação.

É importante a participação de todos 
neste encontro histórico que marca nossa 
luta unificada em defesa da Educação de 
qualidade visando o futuro do nosso país.

mas em benefício das corporações 
estrangeiras de investidores que vêem na 
Educação um grande negócio.

Pela gravidade da situação essas 
entidades estão construindo uma Frente 
Ampla de Educação de Campinas e 
Região e organizando um calendário 
unificado que prevê várias atividades. 
Entre elas uma paralisação em defesa da 
Educação, dia 2 de Outubro, com 
manifestação e atividades diversas no 
Centro de Campinas.

As entidades estão organizando 
Calendário Unificado
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Jurídico atua na garantia de 
direito à saúde e legalidade dos 

processos administrativos

Boletim do
Sindicato dos 

Trabalhadores 
da Unicamp

Dos inúmeros processos adminis-
trativos acompanhados pelo STU que 

bolo de gestão ine� ciente no gasto pú-
blico, já que nesses casos sempre há 

ções dos prontuários funcionais.
O assessor jurídico ressalta que isso 

Acompanhamento de casos de ass�dio moral, extrapola€�o de compet‚ncias da 
Comiss�o Processante Permanente e garantia de direitos coletivos e individuais 

s�o marca da atua€�o do jurƒdico do sindicato.

O STU recebeu oito resumos 
de teses que irão fomentar os 
debates do XIV Congresso 
dos Trabalhadores da 
Unicamp, que vai ocorrer 
entre os dias 28 e 30 de 
novembro.

Confira abaixo a íntegra dos 
documentos conforme ordem 
de sorteio promovido pela 
Comissão de Organização do 
congresso:

Confira abaixo a íntegra dos 
documentos conforme ordem 
de sorteio promovido pela 
Comissão de Organização do 
congresso:

ESTAMOS DE MUDANÇA
COMUNICADO

Pedimos desculpas pelos transtornos e aguardamos você,

na nova “casa” do trabalhador e da trabalhadora da Unicamp. 

Estamos de mudança para um 

novo local, maior e melhor para 

continuar atendendo os 

trabalhadores e as  trabalhadoras 

da Unicamp da melhor forma.

De  (terça a sexta-feira) 

não haverá expediente. 

Retornaremos às atividades no 

dia , às  

em novo endereço (

 -   ao lado da 

Adunicamp).

Agradecemos a compreensão! 

24 a 27/09

30/09 (segunda-feira) 7h30

Rua Érico 

Veríssimo, 1545

atividades como Ciência na Praça 
(exposição de projetos pedagógicos 
inovadores e pesquisas científicas); 
exibição de documentários; torneio de 
futebol, sarau, festa temática, entrega de 
medalha Darcy Ribeiro, Assembleia 
Univers itár ia  Extraordinár ia  da  
Unicamp, debate e lançamento de livro, 
além de ações culturais e artísticas.

A intenção é alertar a população de 
que nenhum país se desenvolve e chega à 
sua independência e soberania sem 
educação de qualidade. 

O calendário completo estará 
disponível no site e redes sociais do STU.

Momento histórico marca luta em defesa da Universidade Pública
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XIV CONGRESSO CPI das Universidades coloca em xeque a autonomia

APOSENTADOS

Diretoras e membros do CR do STU protestam na Câmara de Vereadores exigindo retratação

Confira a programação 

completa desse encontro no 

Após um longo processo de 
negociação que envolveu o STU, a 
reitoria e algumas unidades, finalmente 
os trabalhadores receberão neste mês 
os descontos efetuados na greve deste 
ano. Mas alguns trabalhadores do 
Caism e DAC têm ainda os descontos 
da greve de 2018. Em ambas as greves 
houve um acordo de final de greve que 
previa a reposição dos descontos. 

O STU apurou que a reitoria ainda 
não efetuou o pagamento dos 
descontos da greve de 2018. Segundo a 
DGRH, a restituição dos valores do ano 
passado ocorrerão no pagamento de 
outubro/19. O STU insistirá no 
pagamento o mais rápido possível, 
mesmo que seja em folha suplementar.

Reunião de Unidade

Calendário do Congresso

O processo de real ização de 
assembleias locais para a eleição de 
delegados e delegadas já começou. 

Amanhã (27) os funcionários do 
 se reúnem, às 

9h30, no prédio do CCUEC.
O congresso é um importante espaço 

de organização e deliberação das nossas 
lutas. Entre em contato com a Secretaria 
do Sindicato para agendar uma data em 
sua unidade. 

18/10 - até 17h: Entrega das Teses.
30/10 - até 17h: Entrega dos adendos 

e contribuições.
A partir de 18/11: Distribuição dos 

Cadernos de Teses.
25/11: Assembleia Final para eleição 

de delegados. 
28/11: Abertura do Congresso

GGTE, CCUEC e CENAP

Fique atento ao calendário do 
encontro e participe das discussões!

XIV Congresso é aberto a tod@s @s trabalhador@s da Unicamp

O diretor do STU, José Aparecido 
Calderaro (Cido) é o novo coordenador 
do Fórum dos Aposentados das 
Universidades Públicas Paulistas 
(Unicamp, USP e Unesp).

Nesse mandato de um ano é 
importante fortalecer e ampliar as lutas 
travadas pelos aposentados em defesa 
de uma vida digna.

O compromisso é com uma gestão 
de muita garra e dedicação na defesa 
dos direitos dos aposentados e 
aposentandos das Estaduais Paulistas.

Cido é um dos coordenadores do 
Departamento de Aposentados e 
Assuntos de Aposentadoria do STU, 
que se reúne toda quarta-feira, das 9 às 
12h, na sede nova do STU. 

DESCONTO DE GREVE 2018

CR e STU atuam juntos na Área da Saúde

xxxxx

Nos dias 14 e 15/09 acontece em 
Brasília a Plenária Nacional da Fasubra. 
Serão debatidos os ataques à educação e 
entidades sindicais; o projeto Future-se; 

Plenária Nacional da Fasubra discutirá ataques à educação

a Reforma da Previdência, entre outros 
assuntos. 

A diretoria do STU discutirá nossa 
representação no encontro.

 A�€es para cancelamento do desconto 
compuls� rio do IAMSPE saem vitoriosas

A assessoria jurídica do STU 
conquistou seis liminares em ações 
coletivas que visam o cancelamen-
to do desconto compulsório refe-
rente à assistência médica e hos-
pitalar do Instituto de Assistência 
Médica ao Servidor Público Esta-
dual (IAMSPE).

Também foram revertidas pelos 
advogados no Tribunal de Justiça 
de São Paulo duas decisões origi-
nalmente desfavoráveis aos ser-
vidores. Um dos processos ainda 
aguarda julgamento.

São cerca de cem os bene/ cia-
dos pelas ações movidas em cará-
ter particular pelos advogados que 

prestam serviços ao sindicato. Em 
todas elas os servidores tiveram a 
cessação do desconto em folha de 
2% dos vencimentos estabelecido 
em lei para todo trabalhador esta-
tutário.

Defender o IAMSPE p!blico e 
de qualidade

O STU defende o direito do fun-
cionário se desligar do IAMSPE, 
embora não recomende essa me-
dida. Para a direção do sindicato, 
é preciso fortalecer e melhorar o 
IAMSPE, que é um convênio pú-
blico, para que  os trabalhadores te-
nham alternativas de atendimento 

de qualidade e não / quem reféns de 
convênios particulares que cobram 
muito caro. Por isso é muito impor-
tante preservar e utilizar as estru-
turas do IAMSPE, embora a rede 
de atendimento disponibilizada no 
município e região ainda seja bas-
tante de/ citária.

Para assegurar atendimento de 
qualidade o governo do Estado tem 
que pagar a sua contrapartida no / -
nanciamento do Instituto.

A con/ rmação das decisões fa-
voráveis aos trabalhadores levará ao 
cancelamento de/ nitivo da contribi-
ção, e o funcionário será desvincula-
do do sistema irreversivelmente.

CONQUISTA

COMBATIVOS

CONDI$%ES DE TRABALHO

Dia 13/11, a partir das 10h, na sede 
nova do STU acontece a Assembleia 
Geral dos Aposentados, que elegerá os 
delegados para o XIV Congressos dos 
Trabalhadores da Unicamp.

C on for me  o  re g i me nto  d o  
congresso poderão participar do 
congresso todos os trabalhadores da 
Unicamp ativos e aposentados e os 
delegados serão eleitos em assembleia 
convocada para esse fim. Além da 
eleição de delegados para o congresso, 
também estará em pauta o Projeto de 
Lei 163/2019, que assegura o auxílio 
a l i m e n t a ç ã o  a o s  s e r v i d o r e s  
aposentados e pensionistas das 
Universidades Paulistas Estaduais, o 
Projeto de Lei 180/2019, que altera a 
redação do artigo 6º do Decreto de Lei 
257/1970, que se trata do IAMSPE e 
demais informes de interesse da 
categoria. 

Assembleia dos 
Aposentados

Você sabia que não é preciso ser 
filiado ao STU para participar do XIV 
Congresso dos Trabalhadores da 
Unicamp? A premissa para participar é se 
tornar delegado em sua Unidade! 

Para isso basta participar da reunião 
que acontecerá no seu setor ou da 
Assembleia Final. E neste ano temos uma 
pré-inscrição on-line para viabilizarmos 
que você se torne delegado. 

O congresso acontece entre os dias 28 
e 29/11 e 01/12 e é muito importante a 
p a r t i c i p a ç ã o  d o  m á x i m o  d e  
trabalhadores possível.

No congresso é discutido e definido o 
plano de lutas com as ações prioritárias para 
o STU de acordo com a realidade da 
Universidade e as necessidades da categoria. 
São debatidas as conjunturas nacional e 
internacional, a estrutura sindical, a defesa 
da Educação e da Autonomia. 

Participando do congresso você vai 
ficar por dentro dos ataques sofridos pela 
categoria dentro e fora da Unicamp e 

dividir experiências para a construção do 
nosso Sindicato.

O congresso é o espaço máximo de 
organização e deliberação dos servidores. 
Nele será eleito o Conselho Fiscal e 
definidas as políticas permanentes de 
combate às opressões, bem como, as lutas 
em defesa dos aposentados. 

O STU recebeu oito teses que irão 
fomentar os debates do congresso, no site 
do sindicato <www.stu.org.br> estão 
disponíveis a íntegra dos resumos de teses 
e os regimentos do congresso.

Eleição de Delegado
Quem quiser ser candidato a delegado 

do congresso pode se inscrever na lista de 
pré-delegados. Mas a confirmação da sua 
candidatura  só  se  dará  após  a  
participação e aprovação em reunião da 
sua unidade ou na Assembleia Final. 

O formulário de pré-inscrição está 
disponível em <stu.org.br/formulario-de-
pre-inscricao/>.

O CR (Conselho de Representantes) e 
os diretores do STU da Área de Saúde estão 
atuando e acompanhando a pauta 
hospitalar. Na última reunião na área foi 
questionado o aumento da demanda de 
transporte de pacientes por conta de 
mudanças no serviço de escolta, o papel do 
enfermeiro na assistência, a jornada, o 
dimensionamento e déficit de pessoal, o 
plano de contingenciamento da UER, a sala 
de descanso da equipe de enfermagem da 
UTIP, entre outros assuntos.

Há um calendário mensal de reunião 
com a Diretoria Executiva da Área da Saúde 
para discutir as condições de trabalho e de 
discussões específicas com o (Denf) 
Departamento de Enfermagem do HC para 
encaminhamento dessa pauta. 

A intenção desses encontros é melhorar 
o dialogo entre chefia e funcionários e as 
condições de trabalho sanando eventuais 
divergências que comprometem o serviço e 
o ambiente de trabalho. 

O CR e os diretores do STU se reúnem 
constantemente e estão organizados para 
impedir retrocessos e avançar nas questões 
das condições de trabalho e de saúde dos 
funcionários da Saúde. É importante que os 
trabalhadores permaneçam unidos, 
mantendo os representantes do sindicato 
informados sobre demandas do setor, só 
assim garantiremos o respeito nas relações 
de trabalho. 

Formatação das teses
A teses podem ter no máximo 35 mil toques (contando os 

espaços). Já os adendos e contribuições podem ter no máximo 7 mil 
toques (contanto os espaços). 

Todos os textos deverão ser enviados digitalmente em formado 
Word para a <secretaria@stu.org.br>. Lembrando que os textos 
entregues que forem maiores que o limite estabelecido sofrerão 

Arrombamento de armários no HC
O STU recebeu a denúncia de furtos e 

arrombamentos de armários no CCG e 
CCA do HC, que já vem ocorrendo a mais 
de uma semana. A situação está tão grave, 
que os funcionários identificaram que o 
que acontecendo nas dependências do 
hospital é um “arrastão” (furto coletivo).

Essa denúncia foi tratada na reunião 
com o Denf, mas como envolve outros 
profissionais além da enfermagem o 
departamento assumiu compromisso de 
encaminhar à superintendência uma 
solução para o problema. 

Os funcionários que foram vítimas 
foram orientados a fazer Boletim de 
Ocorrência na Delegacia de Polícia para se 
precaver de mais prejuízos por conta de 
documentos e cartões bancários. Também 
está sendo organizando um abaixo-
assinado que será encaminhado aos 
gestores responsáveis, inclusive à reitoria, 
cobrando providências.

Como não é possível ter câmera de 
segurança no vestiário é obrigação da 
Unicamp zelar para que o ambiente de 
trabalho seja seguro e ainda garantir um 
lugar privado para que os funcionários 
deixem os seus pertences.

O STU está cobrando reunião, que seja 
o mais rápido possível, para discutir a falta 
de segurança dentro do hospital e os 
prejuízos dos funcionários. 

Reunião de Unidade

Calendário do Congresso

O processo de real ização de 
assembleias locais para a eleição de 
delegados e delegadas já começou. 

Hoje os funcionários do GGTE, 
CCUEC e CENAP se reúnem, às 9h30, 
no prédio do CCUEC.

O congresso é um importante espaço 
de organização e deliberação das nossas 
lutas. Entre em contato com a Secretaria 
do Sindicato para agendar uma data em 
sua unidade. 

18/10 - até 17h: Entrega das Teses.
30/10 - até 17h: Entrega dos adendos 

e contribuições.
A partir de 18/11: Distribuição dos 

Cadernos de Teses para os grupos.
25/11: Assembleia Final para eleição 

de delegados. 
28/11: Abertura do Congresso
Fique atento ao calendário do 

encontro e participe das discussões!

Entre os dias 28 e 29/11 e 01/12 
acontece o XIV Congresso dos 
Trabalhadores da Unicamp. 

O congresso é o espaço máximo de 
organização e deliberação dos servidores 
da Universidade, onde são discutidos e 
aprovados o plano de lutas com as ações 
prioritárias para o STU de acordo com a 
realidade da Universidade e as demandas 
da categoria. 

Também são debatidas as conjunturas 
nacional e internacional, a estrutura 
sindical, a defesa da Educação e da 
Autonomia. É eleito o Conselho Fiscal e 
definidas as políticas permanentes de 
combate às opressões, bem como as lutas 
em defesa dos aposentados. 

O STU recebeu oito teses que irão 
fomentar os debates do XVI Congresso 
dos Trabalhadores da Unicamp, que vai 
ocorrer entre os dias 28 e 30 de novembro. 
Sendo elas: Tese 1 – Aposentados Rumo 
às Lutas e Conquistas: por igualdade de 
direitos e qualidade de vida; Tese 2 – 

Coletivo Muda STU - CUT - Unir 
Fasubra; Tese 3 – Alerta Unicamp; Tese 4 
– Por um STU com direção política clara 
Para os trabalhadores; Tese 5 – Sindicato 
Forte Sem Radicalismo; Tese 6 – CSP-
Conlutas: unidade e independência de 
classe para lutar contra Bolsonaro e seus 
ataques; Tese 7 – Lutar para Preservar a 
Democracia, os Direitos e Conquistas e 
Tese 8 – Vamos à Luta.

No site do sindicato estão disponíveis 
a integra dos resumos de teses e os 
regimentos do congresso.

Quem quiser ser candidato a delegado 
do congresso pode se inscrever na lista de 
pré-delegados. Mas a confirmação da sua 
candidatura  só  se  dará  após  a  
participação e aprovação em reunião da 
sua unidade ou na Assembleia Final. 

O formulário de pré-inscrição está 
disponível em <stu.org.br/formulario-de-
pre-inscricao/>.

Eleição de Delegado

Vale destacar que, historicamente, 
somos contra a PM dentro do campus, 
mas isso não significa que pactuamos 
com a criminalidade, muito menos a 
impunidade.
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