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8h30:
10h:

13h:
14h:

10h: 

 Reunião de Unidade
 Concentração (em frente à reitoria)

 Reunião de Negociação
 Comando de Greve (a confirmar) 

Assembleia Geral (Praça da Paz)

HOJE

Amanhã tem discussão da proposta orçamentária no Consu

05/07 (SEXTA-FEIRA)

Se já achamos que a carreira foi ruim 
esse ano e os recursos ficaram para 
poucos, no orçamento de 2020 a reitoria 
está propondo reduzir em 2/3 o recurso 
da carreira. 

É um absurdo numa carreira que 
ficou quase cinco anos sem mobilidade e 
que precisa de investimentos. 

O STU é contra o atual modelo de 

carreira e criticou o modelo de avaliação. 
A reitoria insistiu nele e agora quer cortar 
recursos. Não podemos aceitar isso!

Amanhã (10) o Consu vota a Proposta 
Orçamentária de 2020, onde o reitor 
Knobel propõe a redução de cerca de 65% 
da verba de progressão na carreira Paepe. 

Em 2019, o valor anualizado foi de R$ 
18.200 milhões, já na proposta para 2020 
aprovada na CAD, em 03/12, o valor será 
de cerca de R$ 6.400 milhões. 

Depois de um processo de avaliação 
cheio de falhas, denunciado pelo STU, 
agora vem esta redução drástica nos 
recursos para o ano que vem. 

O STU vai propor a alteração no 
Orçamento de 2020 porque essa medida 
não tem a ver com controle de gastos, mas 
com uma política de desvalorização do 
trabalhador.

Ficar indignado e aguentar calado o 
projeto de Reforma da Previdência 
Estadual do governador Doria, não dá!

O STU convoca as trabalhadoras e 
os trabalhadores da Unicamp a 
participarem amanhã da caravana de 
protesto na Alesp (Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo), 
para pressionar os deputados a votarem 
contra a Reforma da Previdência 
Paulista. Reserve sua vaga na Secretaria 
do STU e venha defender o seu direito a 
uma aposentadoria digna. 

Aproveite também para encher a caixa 
de e-mails deles dizendo o quanto esse 
projeto é injusto ao confiscar mais 3% dos 
nossos salários e dificultar ao máximo o 
direito à aposentadoria.

Entidades se mobilizam contra Reforma da Previdência Paulista
Política de retirada de direitos avança

A expectativa do governo é concluir a 
a p r o v a ç ã o  d a s  m u d a n ç a s  n a s  
aposentadorias dos servidores estaduais 
ainda este ano.

As mudanças nas aposentadorias 
estaduais tramitam em dois projetos: a 
P E C  ( P r o p o s t a  d e  E m e n d a  à  
Constituição) e o PLC (Projeto de Lei 
Complementar). Sendo que a PEC teve 
sua tramitação acelerada na Alesp, a 
pedido do estado. 

A proposta da reforma paulista 
aumenta o tempo necessário para o 
servidor pleitear a aposentadoria; altera o 
cálculo das aposentadorias, com 
significativa redução dos valores das 
remunerações; replica as regras do 

Regime Geral para o Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores Estaduais, 
c o m  p e r d a s ;  e l i m i n a  d i r e i t o s  
conquistados; institui regras de transição 
para os que já são servidores; eleva a 
alíquota de contribuição dos servidores, 
implicando na imediata redução dos 
valores efetivamente recebidos e altera a 
pensão por morte, entre outros ataques.

Não podemos permitir esse absurdo! 
Precisamos ampliar nossa participação 
no movimento para levar os deputados a 
ouvir nossas reivindicações e votarem 
contra o atual projeto de Reforma do 
governo Doria. 

Todos à Alesp amanhã protestar contra 
a reforma do Doria e mostrar a força e 
unidade do funcionalismo estadual!

É possível avançar numa proposta que 
leve em conta o equilíbrio entre receitas e 
despesas sem descuidar dos recursos 
humanos, basta cobrar do governador 
Doria as verbas devidas pelo Estado à 
Unicamp. 

Defendemos uma carreira que 
valorize o ser viço público com 
progressão funcional, reenquadramento 
justo. Que respeite a trajetória dos 
t r a b a l h a d o r e s ,  v a l o r i z e  n o s s a  
qualificação e contribua para melhorar o 
ambiente e as condições de trabalho.

Mas o interesse das sucessivas 
reitorias é extinguir os cargos públicos, 
ampliar a terceirização e romper com a 
pouca paridade que ainda resta entre 
ativos e aposentados. 

Desigualdades 

Reitoria reduz o recurso da carreira para 2020, para três vezes menos que 2019

Reitoria reduz cerca de 65% dos recursos da carreira de 2020

x

x

CARAVANA EM DEFESA DA APOSENTADORIA

HOJE
#TÁINDIGNADO: Inscreva-se na Secretaria do STU para ir à Alesp protestar!

9 de 
Dezembro



DIREITO DE RESPOSTA

NA LUTA
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O coordenador da DGRH, Gilmar 
Dias da Silva, encaminhou ao site do STU 
pedido de direito de resposta em relação à 
matéria “Ato amanhã (26) no Consu 
contra a Carreira e demissões” publicada 
no Boletim do STU 53/2019, em 
25/11/19.

Cabe registrar que em nenhum 
momento o STU discutiu o mérito 
profissional do funcionário Gilmar. 

Ao questionar a carreira, cita os quem 
têm responsabilidade institucional pelo 
processo e neste quesito estão o reitor 
Knobel, os pró-reitores PRDU, profª. 
Marisa Beppu (ex) e prof. Francisco de 
Assis Magalhães Gomes Neto (atual) e 
ainda o coordenador da DGRH. 

O fato é que a Comissão Equivalente 
que discutiu a progressão da DGRH não 
aprovou o trabalho da Comissão de 
Avaliação, acatando recurso que 
questionou o processo, sob a alegação de 
que faltou equidade. 

Diante dessa decisão, que retirou a 
DGRH da análise da CIDF e CAD, há 
uma análise que precisa ocorrer para 
d e t e r m i n a r  s e  h o u v e  o u  n ã o  
descumprimento das regras. 

Cabe ao STU acompanhar e exigir 
transparência e democracia nesse 
processo de apuração. Destacamos 
também que a diretoria da entidade não 
têm nenhuma responsabilidade sobre 
informações fora de contexto ou de seus 
instrumentos oficiais de comunicação. 
Condenamos qualquer tipo de ataque 
pessoal e fake news que comprometem a 
discussão dos fatos e não colaboram para 
elucidar os problemas levantados no 
processo de avaliação da carreira.

É sabido por todos que o sindicato, 
por decisão da assembleia e posição 
convicta da diretoria, defende a 
suspensão do processo da carreira por 
constatar as falhas no modelo imposto 

STU reafirma posição contra o modelo de progressão na carreira e condena ataques pessoais e fake news

p e l a  r e i t o r i a ,  q u e  g e r o u  m a i s  
desigualdade do que oportunidades de 
crescimento para os funcionários 
envolvidos. Com a aplicação imediata 
dos recursos nos pisos salariais dos 
funcionários.

Aos Diretores do STU:
Tendo sido citado na matéria deste 

Boletim me sinto no direito de resposta, 
que solicito chegar a todos os servidores 
na próxima edição:

1) sendo a Carreira e o processo de 
progressão aprovados por instâncias 
colegiadas (CIDF e CAD) é justo excluir 
dele a DGRH, Órgão que orientou a 
aplicação dos procedimentos a todos no 
Campus? Onde estaria ferido o “princípio 
da equidade” nos trabalhos, se todos os 
118 ali inscritos foram tratados iguais na 
metodologia da comissão local de 
avaliação?

2) dentre os contemplados nas 
Unidades e Órgãos (quase 700 pessoas), 
diversos ocupantes de alta gerência, 
CTUs e ATs foram indicados para 
progressão. O servidor que está Diretor 
Geral de RH não poderia participar do 
mesmo processo aberto e coletivo? Que 
equidade seria essa exclusiva só para os 
outros?

3) desde que a lista preliminar da 
DGRH foi divulgada no Campus inteiro 
tenho sido ofendido com fotos montadas 
e comentários pejorativos de muito mau 
gosto nas redes sociais e WhatsApp, de 
quem usa o anonimato para satirizar à 
vontade: isso é razoável no conceito dessa 
equidade, onde é só meu o ônus de 
imagem atacada?

4) debater o conceito inovador de 
Carreira e dessa Progressão é uma coisa, 
mas personalizar o ataque público é um 
grande equívoco, porque fere outro 
i m p o r t a n t e  p r i n c í p i o :  o  d a  
impessoalidade. 

Peço respeito, pois participei do 
processo de forma neutra, legítima, sem 
interferir em nenhuma etapa ou 
encomendar qualquer posição em lista, 
submisso às regras gerais como todos.

Abaixo, a resposta de Gilmar 
(o texto é original, sem edições):

ENCONTRO DO STU
Venha celebrar o fim de 2019

Após um ano de muitas lutas 
travadas, de fortalecimento da nossa 
unidade, de perdas históricas, mas 
também de conquistas, o que mais 
desejamos é ter um momento de lazer 
com nossos colegas.

Pensando nisso, o STU fará um 
encontro para despedida desse ano 
cheio de desafios. Será quinta-feira 
(18), a partir das 12h, na sede nova 
do STU (ao lado da Adunicamp). 

Teremos música e os comes e bebes 
serão vendidos a preço de custo. 
Confirme sua presença ligando para a 
Secretaria do STU e venha se divertir!

Tempo de reconhecer as lutas
Em novembro, nossa assembleia 

decidiu adiar para 2, 3 e 4 de o 
XIV Congresso dos Trabalhadores. 

No congresso estava prevista a 
inauguração da nova sede do STU, 
que ficará  suspensa também.

O calendário de reuniões para 
escolha de delegados será retomado a 
partir de janeiro de 2020. 

abril/20 

DIREITO DE RESPOSTA

Confraternização de Final 
de Ano dos Aposentados

O Departamento de Aposentados 
e Assuntos de Aposentadoria do STU 
e s t á  o r g a n i z a n d o  u m a  
Confraternização de Final de Ano 
dos Aposentados da Unicamp. Será 
nesta 13), das 9 às 18h, na 
chácara localizada no Jardim do Sol 
(Rua Caminho). 

Para participar basta se inscrever 
na Secretaria do Sindicato e pagar a 
taxa de adesão antecipadamente. O 
investimento é de R$ 10 para sócios e 
R$15 para convidados e não sócios. 

No dia da festa cada pessoa deverá 
levar seu kit churrasco (comida e 
bebida que for consumir). 

Lembrando que o valor pago é 
obrigatório, pois será destinado ao 
aluguel do espaço. 

Venha animado porque vai rolar 
muita música e diversão. 

sexta-feira (
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STU
Sintusp
Sinteps
Sintunesp
Adusp - S. Sind.
Adunesp - S. Sind.
Adunicamp - S. Sind.

BOLETIM DO 6 de dezembro de 2019

DCE da Unicamp, DCE-Livre da USP, DCE das FATECs e Representação estudantil da Unesp

Reforma da Previdência de Doria
URGENTE: MOBILIZAÇÃO IMPEDE VOTAÇÃO EM 
PRIMEIRO  TURNO. NOVA SESSÃO ACONTECE 

NA SEGUNDA, 9H 

10/12 tem ato conjunto do funcionalismo. Vamos lotar a Alesp!

 Os corredores e plenários da Assembleia Legislati-
va ficaram lotados na noite de quinta-feira, 5/12, quando esta-
vam marcadas novas sessões extraordinárias para votação da 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 18/2019, que trata 
da reforma da Previdência que o governador Doria tenta apro-
var a toque de caixa.
 O presidente da casa, deputado Cauê Macris (PSDB), 
tentou impedir que os manifestantes entrassem nas galerias do 
Plenário Juscelino Kubitscheck, embora houvesse ainda bas-
tante espaço. A atitude autoritária e antidemocrática gerou pro-
fundo descontentamento. Dentro 
do plenário, cinco deputadas 
(Professora Bebel, Beth Sahão, 
Márcia Lia, Monica Seixas/da 
Bancada Ativista e Isa Penna)  
ocuparam a mesa da presidência, 
recusando-se a sair até que os 
manifestantes pudessem entrar. 
Diante do impasse e da possibi-
lidade de ocupação do plenário 
pelos manifestantes, Macris sus-
pendeu os trabalhos e convocou 
nova sessão para segunda-feira, 

9/12, às 9h. Foi a PRIMEIRA VITORIA DA NOSSA MOBI-
LIZAÇÃO!
 O Fórum das Seis e demais entidades convocam todas 
e todos que puderem a estar na segunda-feira na Alesp, às 9h. 
Na terça, estão sendo organizadas caravanas para o ato conjun-
to do funcionalismo, às 14h (informe-se com sua entidade).  

Como é a tramitação
 Para a PEC 18/2019 ser aprovada em primeiro tur-
no, são necessárias seis horas de discussão. Até este momen-

to, já ocorreram quatro horas e meia. A 
expectativa do presidente da casa, Cauê 
Macris, é encerrar esse prazo na segunda-
-feira e aprovar o texto em primeiro tur-
no. Em seguida, serão necessárias mais 
seis horas de discussão antes que a ma-
téria seja votada em segundo turno. Em 
ambos os casos (primeiro e segundo tur-
nos), o governo precisa ter o SIM de dois 
terços dos 94 votos. Portanto, precisamos 
do apoio de, pelo menos, 32 deputados.
 Já o projeto de lei complementar 
(PLC 80/2019), que completa a reforma, 

necessita de maioria simples. Ele entra-
rá em votação tão logo o governo consi-
ga aprovar a PEC 18 em dois turnos.

Mobilização!
Nossa resposta a este duro ata-

que só pode ser a MOBILIZAÇÃO! 
Devemos evitar que o projeto seja apro-
vado neste ano, como tenta impor o go-
vernador, e possa ser amplamente deba-
tido no ano que vem.
 Todas e todos podem contribuir 
nessa luta. Além de participar das ati-
vidades convocadas, é possível enviar 
e-mails aos parlamentares. No verso 
deste boletim, confira proposta de texto 
e lista dos endereços.

Segunda-feira, dia 9, 9h: 
Mobilização no 

plenário JK da Alesp .....................................
Terça-feira, dia 10, 14h: 

Ato conjunto do funcionalismo 
em frente à Alesp

Mande e-mails... veja como no verso!
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Bloco 1
adalbertofreitas@al.sp.gov.br; adrianaborgo@al.sp.gov.br; apfdanilobalas@al.sp.gov.br; alexdemadureira@al.sp.gov.br; alexandrepereira@

al.sp.gov.br; altairmoraes@al.sp.gov.br; afernandes@al.sp.gov.br; andredoprado@al.sp.gov.br; aprigio@al.sp.gov.br; ataide.teruel@al.sp.gov.
br; barrosmunhoz@yahoo.com.br; bsahao@al.sp.gov.br; contato@brunoganem.com.br; caiofranca@al.sp.gov.br; cmachado@al.sp.gov.br; 

carlamorando@al.sp.gov.br; carlaopignatari@al.sp.gov.br; carloscezar@al.sp.gov.br; deputado@carlosgiannazi.com.br; castellobranco@al.sp.gov.br; 
cauemacris@al.sp.gov.br; cezar@al.sp.gov.br; clopes@al.sp.gov.br; ag.depnishikawa@gmail.com; coroneltelhada@al.sp.gov.br; danieljose@al.sp.gov.

br; danielsoares@al.sp.gov.br; delegadagraciela@al.sp.gov.br; del.brunolima@al.sp.gov.br; contato@deputadodelegadoolim.com.br; dirceudalben@
al.sp.gov.br

Bloco 2
douglasgarcia@al.sp.gov.br; drdepjorgedocarmo@al.sp.gov.br; dradamarismoura@al.sp.gov.br; edthomas@al.sp.gov.br; echedid@al.sp.gov.br; 
ednamacedo@al.sp.gov.br; emidio@al.sp.gov.br; eniotatto@al.sp.gov.br; ericamalunguinho@al.sp.gov.br; egalvao@al.sp.gov.br; fernandocury@
al.sp.gov.br; fredericodavila@al.sp.gov.br; gildiniz@al.sp.gov.br; gilmacisantos@al.sp.gov.br; heniozicukier@al.sp.gov.br; isapenna@al.sp.gov.br; 

itamarborges@al.sp.gov.br; janainapaschoal@al.sp.gov.br; jcaruso@al.sp.gov.br; jorgewilsonxerifedoconsumidor@al.sp.gov.br; joseamerico@al.sp.
gov.br; lecibrandao@al.sp.gov.br; leooliveira@al.sp.gov.br; leticiaaguiar@al.sp.gov.br; lfernando@al.sp.gov.br; majormecca@al.sp.gov.br; marcialia@

al.sp.gov.br; marciodafarmacia@al.sp.gov.br; marcionakashima@al.sp.gov.br; mdamasio@al.sp.gov.br
 

Bloco 3
mzerbini@al.sp.gov.br; ; mlamary@al.sp.gov.br; mandato@marinahelou.com.br; depmartacosta@al.sp.gov.br; mbragato@al.sp.gov.br; mleite@al.sp.
gov.br; mandata.ativista@al.sp.gov.br; paulocorreajr@al.sp.gov.br; paulofiorilo@al.sp.gov.br; professorkenny@al.sp.gov.br; professorabebel@al.sp.
gov.br; rafazimbaldi@al.sp.gov.br; rsilva@al.sp.gov.br; ralguz@al.sp.gov.br; ricardomadalena@al.sp.gov.br; ricardomellao@al.sp.gov.br; rengler@

al.sp.gov.br; rmorais@al.sp.gov.br; rodrigogambale@al.sp.gov.br; deputadorodrigomoraes@al.sp.gov.br; rnogueira@al.sp.gov.br; rbarbiere@al.sp.gov.
br; sgtneri@al.sp.gov.br; sebastiaosantos@al.sp.gov.br; gabinete@sergiovictor.com.br/faleconosco.sergiovictor.com.br; tenentecoimbra@al.sp.gov.br; 
tenentenascimento@al.sp.gov.br; teoniliobarba@al.sp.gov.br; thiagoauricchio@al.sp.gov.br; valeriabolsonaro@al.sp.gov.br; depviniciuscamarinha@

al.sp.gov.br; wmoura@al.sp.gov.br

Senhores(as) deputados/as,
 Somos servidores públicos paulistas e dedicamos o melhor de nós para bem atender à 
população que tanto precisa dos serviços públicos. Ainda que nossas condições de trabalho e de 
salários deixem a desejar, não poupamos esforços para que nosso trabalho seja bem feito e dê 
bons frutos às milhões de pessoas que dele precisam.
 Por isso, consideramos extremamente injusta a proposta de reforma da Previdência en-
caminhada pelo governador João Doria à Alesp, que confisca mais 3% dos nossos salários e 
dificulta ao máximo o direito à aposentadoria. 
 Pedimos a V. Excia. que NÃO vote em favor deste ataque ao funcionalismo. O mínimo 
que esperamos é que nada seja votado no apagar das luzes de 2019 e que as propostas sejam 
amplamente debatidas com a comunidade em 2020.

Atenciosamente, 
XXXXXXXXXXX

Pressione os 
deputados! Encha a 

caixa de e-mails deles
 Se possível, organize os colegas e faça uma visita aos deputados da 
sua região, para cobrar deles que NÃO votem contra os direitos dos servidores 
públicos paulistas e somem forças para impedir que a proposta de reforma da 

Previdência de Doria seja votada neste final de ano, sem qualquer debate com a 
comunidade. Envie e-mails para eles 

(os endereços estão abaixo, divididos em três blocos).

  Proposta de texto de e-mail:

Servidora protesta 
na Alesp: 

Recado aos 
parlamentares!


