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Em passeata marca repúdio ao descaso da reitoria com os trabalhadores que reivindicam reposição das perdas salarias.
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Hoje à noite temos dois temas 
importantes para discutir na Plenária 
Virtual: a representação no encontro da 
Fasubra e a eleição do STU.

Abriremos a assembleia elegendo os 
delegados à Plenária Virtual da 
Fasubra, que será 11 e 12 de dezembro.

A Fasubra discutirá a viabilidade do 
adiamento do XXIV Confasubra e a 
prorrogação do mandato da direção e 
do Conselho Fiscal, considerando a 
atual conjuntura e os ataques às 
conquistas do povo e, em especial, dos 
técnico-administrativos em educação. 

STU aciona a Justiça para garantir o pagamento do Incentivo Noturno

Rafael (ação justiça área da saúde) 

· Desembargadora cassou 
nossa liminar (presidente do TRT), 
jurídico vai recorrer. STU fará 
manifestação produzindo fatos com 
pessoas que estão expostas ao risco 
eminente da Saúde. Criar dossiê da 
Covid-19. - Kblo

Ataques esses que exigem uma nova 
organização em termos de unidade da 
categoria em todo o país. 

A p ó s  a  e s c o l h a  d a  n o s s a  
representação na Fasubra vamos 
discutir o calendário eleitoral para 
escolha da nova diretoria do STU frente 
ao agravamento da pandemia.

Nossa eleição está prevista para 
ocorrer entre os dias 1 e 3 de março do 
ano que vem. 

Em junho passado, a categoria 

Eleição do STU

aprovou em Plenária Virtual a proposta 
da diretoria de adiar a eleição por conta 
da gravidade da pandemia naquele 
período. 

Como a necessidade de se evitar 
aglomerações continua é preciso 
discutir quais são as nossas alternativas.  

Essa pauta é de extrema importância 
porque diz respeito aos rumos da 
entidade e ao futuro da nossa luta.

Nosso encontro virtual será hoje, às 
19h, pela Plataforma Google Meet. 

ACESSE O LINK
 meet.google.com/mgs-qbdm-hhc

PLENÁRIA VIRTUAL - 19hHOJE

19 - NA PRAÇA DA PAZ

 É preciso unidade para conquistarmos 12,6% de reajuste

números do Cruesp e os indicativos do Fórum das Seis

Vamos discutir a eleição para nova direção do  STU 
e nossa participação na Plenária Virtual da Fasubra

Na reunião virtual de 19/11, a 
diretoria do STU apresentou para o 
Gr up o  8 5 / 8 8  a  prop o st a  d e  
contratação de um escritório de 
advogados especialista nesta área, que 
poderá ajudar a nossa atuação 
enquanto amicus curiae  nesse 
processo que, atualmente, está no 
Supremo Tribunal Federal. 

O Sindicato organizará, até 15/12, 
u m a  l i s t a  d e  t r a b a l h a d o r e s  
interessados nessa contratação.

O s  s e r v i d o r e s  p ú b l i c o s  
interessados em aderir ao contrato de 
prestação de serviço jurídico 
especializado devem comunicar 

à assessora jurídica do STU, 
Lígia de Paula,  e encaminhar seus 
dados pessoais [Nome completo / 
Estado Civil / Telefone / Mencionar se é 

sua 
adesão 

Mudança de Regime | Adesão à contração de escritório jurídico 
especializado encerra dia 15/12. Fique atento às orientações do STU.

ou não filiado ao STU / Cópia do último 
holerite].

Aqueles que não pretendem aderir à 
contratação do novo escritório também 
devem informar a recusa, via e-mail, 
para que possamos avaliar a viabilidade 
ou não dessa contratação. 

A comissão de trabalhadores, que já 
acompanha o caso, foi estendida e se 
disponibilizou a ficar responsável por 
discutir com o novo escritório as 
condições em que se dará a contratação. 

Lembrando que, todas as etapas 
pro cessu ai s ,  indep endente  do  
e s c r i t ó r i o  c o n t r a t a d o ,  s e r ã o  

A manifestação, a favor ou 
contrária, deve ser enviada para 
ligiadepaula@advocaciasobral.com.br.

Orientações

acompanhadas pelo Jurídico do STU.
A contratação do escritório 

especializado tem custo estimado de 
um sa lár io  base  do ser vidor 
(remuneração bruta descontada a 
contribuição previdenciária) pra cada 
trabalhador que aderir, caso atinja 
pelo menos mil adesões. 

A adesão não é obrigatória, mas é 
preciso que você comunique seu 
interesse ou não de fazer parte dessa 
empreitada. 

A gravação completa da reunião 
virtual já está disponível no Facebook 
e Youtube do STU. 

Caso tenha dúvidas em relação ao 
processo, entre em contato, o mais 
rápido possível, com o nosso 
D e p a r t a m e nt o  Ju r í d i c o  p e l o  
WhatsApp do STU:  (19) 99744-4890.
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6h: 
7h30: 
8h30:
8h30: 
10h: 
12h: 
12h30:

13h30: 

Distribuição do Boletim do STU (estacionamento da creche)
Distribuição do Boletim do STU (estacionamento da creche)
 Reunião de Unidade (mobilização dos trabalhadores)
Concentração no Saguão do Ciclo Básico (confecção de cartazes e faixas)

Saída da Passeata (Ciclo Básico)
Intervalo para Almoço

 Reunião sobre Estrutura Alternativa de Creche para Grevistas -pais, 
mães (no  STU)

Comando de Greve (Saguão do Ciclo Básico)

STU exige cancelamento do plano de retorno e 
afastamento dos servidores 

comorbidade e acima de 60 anos 
da Área de Saúde 

com 

CONJUNTURA

Passeata percorre o HC e Caism e dialoga 
com a população em frente aos hospitais
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Diante do aumento de novos casos 
de Covid-19 e da regressão da fase 
verde para amarela do Plano São Paulo 
do governador Doria, a diretoria do 
STU vai oficializar a reitoria cobrando o 
cancelamento do Plano de Retomada 
das atividades presenciais, com 
objetivo de preservação da vida e da 
saúde dos servidores da Unicamp.

Na Unicamp, a Comissão Interna 
para Monitoramento da Covid-19 
recomendou o prolongamento do 
período 3 do Plano de Retomada das 
atividades presenciais até 23/12, 
quando começa o recesso universitário. 

No documento,  o Sindicato 
reafirma sua posição anterior que 

25/05 (sexta-feira)

6h15: 

7h30: 
10h: 
1 4 h :  

Distribuição do Boletim STU 
(estacionamento da creche)

Distribuição do Boletim STU 
Comando de Greve Ampliado

B i n g o  n o  C i c l o  
BásicoComando de Greve da Área 
da Saúde (F2-HC) 

apontava a forma precipitada de 
aplicação do plano de retorno.

Mais uma vez, vamos cobrar o 
afastamento dos servidores da Área de 
Saúde que possuem idade acima de 60 
anos e/ou servidores que possuem 
alguma comorbidade.

O Sindicato defende que àqueles 
onde não for possível o trabalho remoto 
que seja garantida a proteção com 
distribuição de máscaras descartáveis. 
Ainda que os protocolos de saúde não 
exijam o uso das máscaras descartáveis 
em todas as áreas, consideramos item 
essencial à preservação da saúde e da 
vida dos trabalhadores e trabalhadoras, 
já que não há mais o risco de 
desabastecimento como no início da 
pandemia.

No caso dos servidores que 
retornaram ao trabalho presencial, a 
posição do Sindicato é de que todos 
deverão voltar ao trabalho remoto, 
como consta na nota da reitoria sobre a 
suspensão do plano de retorno.

O STU está organizando uma 
conversa virtual com os candidatos a 
reitor para conhecer as políticas 
apresentadas e seus impactos nas 
condições de trabalho dos funcionários. 

Queremos saber também quais os 
projetos e compromissos previstos em 
relação à atuação da Unicamp.

Os encontros devem ocorrer nos 
dias 9, 11 e 16 de dezembro com 
transmissão ao vivo pelas redes sociais.

O calendário da Unicamp prevê 
que a consulta à comunidade 
universitária em primeiro turno 
aconteça nos dias 10 e 11 de março e o 
segundo turno, caso ocorra, será em 24 
e 25 de março/2021. 

Se não houver a necessidade de 
consulta em segundo turno, a sessão do 
Consu para composição da lista 

tríplice será em 23 de março. No caso 
da realização do segundo turno, a 
sessão fica para o dia 6 de abril/2021. 

Até o fechamento deste material as 
candidaturas apresentadas são dos 
professores Sérgio Sales, Antonio José 
de Almeida Meirelles (Tom Zé) e 
Mário Saad. As candidaturas não 
foram oficializadas ainda porque a 
inscrição será em janeiro/2021.

Historicamente, o STU tem se 
posicionado contrário a falta de 
paridade no processo que privilegia os 
votos dos docentes em detrimento dos 
funcionários e estudantes, que 
t a m b é m  c o n s t r o e m  e s s a  
Universidade.

Acompanhe nossas redes sociais e 
o boletim para saber todas as 
informações sobre esse bate papo.

Mês passado o brasileiros foram às 
urnas para eleger vereadores e prefeitos. 

Na Câmara de Campinas tivemos 
60% dos vereadores reeleitos.

A renovação foi maior do que nas 
eleições de 2016, quando apenas um 
dos 33 vereadores não foi reeleito. 

O número ainda é insatisfatório visto 
que a maioria defende o plano de 
governo do futuro prefeito.

No segundo turno, Dario Saadi 
(Republicanos) teve 57,07% dos votos 
válidos e derrotou Rafa Zimbaldi (PL).

Em entrevista ao Portal G1 da Rede 
Globo, Dário disse que "Nós temos duas 
prioridades: cuidar da saúde, porque a 
pandemia ainda não acabou, e também 
cuidar do emprego e da geração de 
renda. São as duas principais prioridades 
para os próximos quatro anos”.

Dário é ex-secretário Municipal de 
Esportes do atual governo e, apesar de 
ser médico, sabemos que seu 
posicionamento em relação à Saúde é 
alinhado com as políticas de desmonte 
do prefeito Jonas Donizette (PSB).

A alta taxa de abstenção no segundo 
turno vai além da questão da pandemia, 
como Dário justificou em entrevista. 

Essa taxa, quando somada aos votos 
nulos e brancos, demonstra a insatisfação 
de uma parcela considerável da 
população frente às atuais candidaturas.

Na avaliação da direção do STU o 
resultado geral das eleições municipais 
não ajuda em nada o combate às políticas 
de ataques aos serviços públicos e aos 
s e r v i d o r e s ,  q u e  v e m  s e n d o  
implementadas nos últimos tempos, 
pelos poderes legislativo e executivo, 
tanto municipal quanto estadual.

A baixa renovação na Câmara de 
Vereadores e a eleição de um prefeito 
alinhado com a atual política de governo, 
só favorecem os parlamentares e 
partidos que, em sua maioria, são 
cúmplices desse projeto conservador e 
extremamente excludente que destrói a 
vida da população carente. 

Para os trabalhadores e movimentos 
sociais não resta alternativa a não ser 
fortalecer a luta e ampliar nossa unidade.

O STU conclama a categoria a 
continuar firme frente a esses ataques 
porque nossa defesa vai além dos nossos 
salários. Queremos educação e saúde de 
qualidade e respeito ao Estado 
Democrático de Direito. 

Resultado das eleições 
aponta que política de 

ataques ao serviço 
público deve continuar

STU propõe conversa com os candidatos a reitor da Unicamp
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