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  Sindicato pede anulação do processo de progressão 

  Forum das 6 propõe compensação de recursos perdidos por isenção fiscal

Categoria	apontou	na	 últi-
ma	 assembleia	 (22)	 a	
total	 indignação	 com	 o	

processo	de	progressão	da	car-
reira.	 A	 discussão	 seguiu	 em	
torno	de	que	plano	de	 carreira	
implementado	não	é	democráti-
co,	 atendendo	 apenas	 uma	
pequena	parcela	e	privilegiando	
chefias. 	 Muitos	 problemas	
foram	 demonstrados,	 como	 a	
grave	questão	 de	definição	 dos	
critérios	 serem	 apresentados	
depois	da	submissão	dos	relató-

rios	ou	 competências	 avaliadas	
que	beneficiam	os	cargos	de	ges-
tores,	entre	outros	problemas

Foi	 encaminhado	 o	 requeri-
mento	de	cancelamento	do	pro-
cesso	atual	e	aplicação	da	verba	
diretamente	nos	pisos	salariais,	
contemplando	os	menores	salá-
rios.	Houve	 o	 entendimento	 de	
que	há	necessidade	da	rearticu-
lação	 do	 Fórum	das	 CSA’s	 para	
discussão	dos	problemas	da	car-
reira	 implantada	 e	 criação	 de	
proposta	de	nova	carreira.	

O	STU	reforça	que	esse	novo	
processo	 vai	 contra	 tudo	 que	
defendemos.	 Ele	 avalia	 compe-
tências	 inviáveis	 àqueles	 que	
não	 tem	 cargo	 de	 gestor,	 como	
nıv́el	de	autonomia,	liderança	de	
grupos,	 processos,	 projetos	 e	
pessoas.	Isso	só	reforça	disputa	
entre	os	funcionários,	desmonte	
das	 mobilizações	 coletivas	 e	
reforça	o	individualismo	que	só	
beneficia	 as	 chefias.	 Deixando	
bem	explıćito	o	formato	de	uma	
universidade	enxuta.

O	Forum	das	6,	organização	dos	
sindicatos	 dos	 trabalhadores,	
docentes	e	alunos	das	três	Uni-
versidades	 Estaduais,	 propõe	
emenda	na	LDO,	Lei	de	diretri-
zes	Orçamentárias,	de	compen-
sação	 de	 recursos	 financeiros	
destinados	 às	 universidades	
paulistas.	Essa	compensação	se	

deve	 a	 isenção	 fiscal	 proposta	
pelo	Governador	Doria	que	apre-
senta	 orçamento	 com	 previsão	
de	renúncia	de	R$	17,4	bilhões.	
Esse	 valor	 corresponde	 a	 11%	
da	 arrecadação	 estimada	 de	
ICMS,	que	é	a	fonte	de	recursos	
financeiros	 das	 Universidades	
que	 tem	 uma	 cota	 parte	 de	

9,57%	desse	montante.	
A	proposta	indica	que	o	Estado	
corrija	 o	 desconto	 ilegal	 de	
recursos	 para	 habitação	 retira-
dos	dos	9,57%	antes	de	repassar	
às	 universidades,	 onerando	 a	
cota,	 e	 pede	 o	 ressarcimento	
percentual	 dos	 recursos	 perdi-
dos	pela	renúncia	fiscal.
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MOBILIZAÇÃO

STU luta por readmissão de Sidney

Não	 bastou	 receber	 o	
aviso	 de	 demissão.	 A	
Funcamp	ainda	o	fez	ser	

escoltado	e	humilhado	na	sua	
saıd́a	do	trabalho.	Ele,	que	tra-
balha	na	Creche,	foi	submetido	
em	seu	local	de	trabalho	a	reti-
rar	 seus	pertences	diante	dos	
próprios	 filhos	 sob	escolta	da	
vigilância.	 Sidney	 Silva	 relata	
sua	dor	e	indignação	aos	parti-
cipantes	da	assembleia	realiza-
da	 22/10	 para	 manifestar	
apoio	e	propor	ações	referente	
ao	caso.

O	 caso	 é 	 grave.	 Mesmo	
sendo	 Cipeiro,	 que	 tem	 entre	
suas	funções	denunciar	más	condi-
ções	de	 trabalho,	 teve	a	demissão	
colocada	 como	 justa	 causa.	 Que	
causa?	 Manifestar	 suas	 opiniões	
referente	a	universidade	que	se	diz	
inclusiva?	 A	 situação	 de	 instabili-
dade	 do	 trabalhador	 terceirizado	
não	é	novidade	no	campus	e	é	o	pro-
cesso	pelo	qual	a	precarização	do	
trabalho	impera	aqui	dentro.		

A	sua	liberdade	de	expressão	foi	
avaliada	como	falta	grave	e	má	con-
duta	sendo	avaliado	como	um	fun-

cionário	indisciplinado.	Isso	é	uma	
afronta	 à	 todos	 os	 trabalhadores,	
pois	 é	 nosso	 dever	 se	 manifestar	
por	nossos	direitos,	contra	injusti-
ças	 e	 privilégios	 de	 castas	 nessa	
Universidade.	A	Unicamp,	na	figura	
do	reitor,	Marcelo	Knobel,	que	pro-
move	uma	assembleia	solicitando	a	
unidade	 entre	 todos,	 ataca	 grave-
mente	nossos	direitos	e	tenta	des-

mobilizar	 e	 calar	 nossa	 categoria.	
Que	vergonha	Sr.	Reitor!!!

Verdades	 sejam	ditas,	 o	 que	 se	
apresenta	é	uma	forte	perse-
guição	 polı́tica	 aos	 moldes	
que	 o	 paıś	 já	 conhece.	 Não	
podemos	tolerar	esse	tipo	de	
atitude	na	universidade.	

Ações	 pontuais	 foram	
votadas	 e	 aprovadas	 na	
assembleia	pelos	presentes.	
Será	 feito	 uma	 campanha	
financeira	para	ajudar	o	Sid-
ney,	 até	 sua	 recolocação;	
abaixo	 assinado	 fıśico;	 car-
tas	 para	 parlamentares;	
manifestações	 na	 reitoria	 e	

no	RU;	criação	de	um	comitê	para	
discutir	 a	 situação	 dos	 terceiriza-
dos	junto	a	Funcamp	e	reitoria	e	o	
término	do	ano	letivo	de	sua	filha	
na	creche.

STU	manifesta	total	apoio	a	situ-
ação	de	Sidney	mantendo	 foco	na	
readmissão	 e	 negociação	 da	 per-
manência	dos	330	para	2020.

Nenhuma	famıĺia	na	rua!!!

CR emite nota de avaliação das apresentações das 

Teses do XIV Congresso 

Mobilizações contra a demissão dos 330 continua

Em	reunião	ordinária	do	CR,	Conse-
lho	de	Representantes	do	STU,	realiza-
da	 no	 dia	 17/10	 representantes	 de	
algumas	 chapas	 apresentaram	 suas	
teses.	

Dentro	do	 regulamento	as	 chapas	
tiveram	15	minutos	para	suas	exposi-
ções	e	depois	mais	15	para	serem	saba-
tinados.

Temas	como	fim	da	proporcionali-
dade,	 eleições	majoritárias,	 luta	 con-
tra	os	ataques	as	Universidades,	comu-
nicação	 e	 fortalecimento	 sindical	
foram	uma	das	pautas	 apresentadas.	
V e j a 	 n o t a 	 n a 	 i n t e g r a 	 e m :	
https://stu.org.br/crs-apreciam-as-
t e s e s - d o -x i v - c o n g r e s s o - d o s -
trabalhadores-da-unicamp-2019/

As	teses	estão	sendo	apresentadas	

nas	 reuniões	 setoriais	 junto	 com	 a	

eleição	dos	delegados	que	representa-

rão	as	Unidades	no	congresso.
O	 XIV	 Congresso	 dos	Trabalhado-

res	do	STU	será	realizado	entre	os	dias	

29	3	30	de	Novembro	de	2019	na	nova	

sede	do	STU.

STU	tem	se	reunido	com	os	fun-

cionários	 do	 RU	 e	 acompanhado	

de	perto	a	situação	dos	terceiriza-

dos.	Os	esforços	do	sindicato	está	

em	fazer	o	possıv́el	para	manter	a	

empregabilidades	 e	 os	 direitos,	

como	saúde	e	creche,	garantidos.	
A	situação	dos	terceirizados	na	

universidade	 é	 urgente	 e	 precisa	

da	participação	de	todos.	 	As	enti-

dades,	ADunicamp,	DCE	e	APG	e	o	

sindicato	estão	unidos	nessa	luta.	

Funcamp,	até	o	presente	momen-

to,	 não	 apresentou	 solução	 algu-

ma	referente	as	demissões	e	a	rei-

toria	não	 fez	nenhum	pronuncia-

mento.	Mais	informações	em	bre-

ve.
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