
 14 de

outubro

Assembleia Universitária Histórica

Em defesa da universidade 
pública a assembleia que 
ocorrerá amanhã, terça-

feira (15), dia do professor e pro-
fessora, ocorrerá das 12 às 14 
horas no ciclo básico.

A  a s s e m b l e i a 
busca defender a 
autonomia finance-
ira e administrativa 
da universidade.

E s t e  é  u m 
momento de luta 
em que a união  e a 
p a r t i c i p a ç ã o  d e 
toda comunidade 
universitária sera 
importante.

Nenhum funcio-
nário deverá ser 
proibido de partici-
par. Este ato será 
um marco impor-
tante no atual contexto polı́tico 
dando visibilidade ao nosso espı-́
rito de luta reafirmando uma 
pauta comum: em defesa a univer-
sidade e contra os cortes. 

É	 fundamental	 a	 participa-
ção	de	todos!

Importância	da	Autonomia
A autonomia universitária é 

que garante que os técnicos admi-
nistrativos possam negociar suas 
questões salariais e trabalhistas 
diretamente com o Reitor. Isso nos 
dá liberdade para que possamos 
pleitear nossos reajustes e que 
possam ser sancionados pela ges-
tão sem intermédio do Governo 
do momento. Isso sem contar as 

discussões de carreira, benefıćios 
como creche ou vale alimentação 
que são negociados diretamente 
entre trabalhadores e reitoria. 
Sem a autonomia Universitária, 
todas essas discussões têm que 

passar pelo Governador, e serem 
aprovadas pela Assembleia legis-
lativa. Para além dessas questões, 
a autonomia é quem garante o 
espaço democrático que apesar 
de ainda não haver paridade entre 
as categorias, ainda se mantêm os 
espaços de discussão e disputas 
em instâncias de decisão da uni-
versidade. Assim a Autonomia 
Universitária é fundamental para 
que possamos lutar em busca da 
ampliação desse espaço democrá-
tico para maior participação dos 
trabalhadores no processo de 
construção da Unicamp.

Assembleia	histórica
Assembleia histórica.  Não é a 

primeira vez que o governo do 
estado tenta agir na autonomia 
das universidades. Em 1981, 
durante o regime militar, o gover-
no tentou tal manobra. No entanto 
uma assembleia universitária 

extraordinária  foi 
convocada gerando 
uma onda de protes-
tos e seus intervento-
res acabaram renun-
ciando aos cargos. 
A p ó s  5 3  a n o s  a 
história se repete e 
nossa mobilização e 
p a r t i c i p a ç ã o  s e rá 
primordial para bar-
rar mais essa agres-
são.  E isso acontece 
e x a t a m e n t e  n u m 
momento em que a 
u n ive r s i d a d e  t e m 
avançado na polı́tica 

de inclusão social, com as cotas e a 
entradas de alunos de escola 
pública, permitindo que seu aces-
so seja mais democrático e justo. 
STU acredita que a defesa da auto-
nomia universitária é uma con-
quista de todos. Venha fazer parte 
da história nessa terça-feira, 15 de 
outubro, no ciclo básico. Venha 
lutar para impedir que tenhamos 
retrocessos nas nossas conquistas 
e direitos – que haja respeito aos 
trabalhadores, e também para não 
permitir que as universidades 
públicas sejam atacadas em sua 
autonomia e compromisso com o 
ensino público, gratuito, laico, de 
qualidade e com compromisso 
social.
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Amanhã (15), ás 12h no Ciclo Básico, em defesa da Autonomia Universitária
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Luta

Carreira: progressão pela 
competência valorizou chefias 
 

XIV Congresso do STU 
 

TERCEIRIZAÇÃO - TRABALHADORES DESRESPEITADOS 
 

APOSENTADOS:

Dia 13/11, quarta-feira às 10h, 
acontecerá a reunião dos aposen-
tados para eleição de delegados 
representantes no Congresso do 
STU. Os aposentados tem direito 
representativo de 10 delegados e 
ainda contam com mais 1 repre-
sentante a cada 10 presentes na 
assembleia. Sua participação é 
muito importante para ser eleito 
delegado e garantir mais represen-
tantes dos aposentados!

Eleição de delegaodos para
XIV Congresso STU

A Coordenação de Aposenta-
dos está organizando um passeio 
para Campos do Jordão no dia 
09/11, com almoço incluso.

A saıd́a para o passeio será dia 
08/11, às 23h55, do Largo do 
Pará, em Campinas. O investimen-
to é de R$ 95 para sócio do STU e 
crianças (a partir de 11 anos), R$ 
77,50 para criança (6 a 10 anos), 
R$ 60 para crianças (até 5 anos) e 
criança abaixo de 5 anos não paga.

Inscrição imediata para sócios 
do STU, priorizando os aposenta-
dos. A lista de espera será chama-
da a partir de 17/10 e tem acrésci-
mo nos valores mencionados aci-
ma.

Informações, reservas e paga-
mentos devem ser feitos direta-
mente na Secretaria do STU no 
perıódo da manhã.

Passeio Campos do Jordão

Fórum Popular da Natureza

Encerrou dia 10/10 o prazo 
para que as Comissões de avali-
ação divulgassem os resultados 
da avaliação com a divulgação 
da lista hierarquizada por seg-
mento. Ainda não é a definição 
da progressão, pois pela delibe-
ração CAD é a Congregação ou 
Comissão equivalente que trata-
rá de definir a aplicação do 
recurso – que ainda não se 
conhece o montante, e como 
será distribuıd́o o recurso por 
segmento.  Mas até aqui já se 
sabe que as atuais regras de ava-
liação acabaram valorizando 
mais quem já estava em função 
de chefia. O STU tem denuncia-

do que é preciso um novo mode-
lo de carreira que reconheça o 
valor do trabalho e a sua cons-
trução coletiva. Apontou que a 
reitoria errou ao não concluir o 
processo de isonomia e ao não 
fazer a transição respeitando a 
trajetória dos trabalhadores. 
Dessa forma, acabou colocando 
na nova carreira todos os traba-
lhadores nos nıv́eis iniciais. 

Toda essa situação e as regras 
que indicavam esse caminho 
acabaram priorizando o reco-
nhecimento das chefias na pro-
gressão, frustrando muitos tra-
balhadores que tinham expecta-
tiva de crescimento.

O XIV Congresso dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras da Uni-
camp que acontece entre os dias 
28 e 29/11 e 01/12 discutirá 
plano de lutas com as ações prio-
ritárias para o STU as reais condi-
ções da universidade e as necessi-
dades da categoria. 

O debate vai abordar conjuntu-
ras nacional e internacional, a 
estrutura sindical, a defesa da 
Educação e da Autonomia.

Não esqueça que para ser dele-
gado do congresso você terá que 
se inscrever na lista de pré-
delegados, mas a confirmação da 
sua candidatura só se dará após a 
participação e aprovação em reu-
nião da sua unidade ou na Assem-

bleia Final.
O formulário de pré-inscrição 

e s t á  d i s p o n ı́ v e l  e m  < s t u-
. o r g . b r / f o r m u l á r i o - d e -
inscricao/>.

Calendário	do	Congresso
Ÿ 18/10 – até 17h: entrega das 

Teses
Ÿ 30/10 – até 17h entrega dos 

adendos e contribuições
Ÿ A partir de 18/11 – distribui-

ção dos Cadernos de Teses
Ÿ 25/11 – Assembleia Final para 

eleição de delegados
Ÿ 28/11 – Abertura do Congres-

so
Não	fique	de	fora!

A fala do presidente da Fun-
camp prof. Dr. João Batista Miran-
da, durante CPI das universidades 
que cerca de 300 trabalhadores 
contratados pela Funcamp seriam 
demitidos, causou muita apreen-
são entre os trabalhadores. A ali-
mentação na Unicamp está atrela-
da a uma "contrato de gestão" da 
Unicamp com Funcamp. O Ministé-
rio Público questiona a ausência 
de licitação para contratação Fun-

camp. Essa não é a primeira vez 
que isso acontece. Há alguns anos 
contrato no mesmo sentido foi 
questionado no setor de manuten-
ção. A responsabilidade pela con-
tratação é da Unicamp e não pode-
mos permitir que mais uma vez os 
trabalhadores sejam prejudica-
dos. O STU estará conversando 
hoje pela manhã com os trabalha-
dores para lutar pela manutenção 
dos direitos e do emprego.

STU participa da formação do 
Fórum Popular da Natureza. O 
Fórum que ainda encontra-se em 
formação teve uma reunião com a 
presença de entidades como o DCE 
e Adunicamp,  realizará reunião do 
comitê  na próxima sexta-feira 
18/10 as 14 horas no Sindicato dos 
Bancários de São Paulo na rua São 
Bento, 413

Antes disso, no dia 17/10, quin-
ta-feira,  haverá  uma reunião 
14:30h no Sindicato dos Trabalha-
dores da Unicamp   para organiza-
ção para a reunião do dia 18.

As reuniões são abertas e todos 
estão convidados a participar das 
discussões em busca de interrom-
per o ciclo de destruição do planeta 
que vem acontecendo.
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