Conheça as propostas da Chapa

“SINDICATO SOMOS TODOS NÓS:
UNIDOS, VENCEREMOS!”

Ampliar a organização
da categoria e avançar na
luta por nossos direitos!

12/9/2018 tem eleições do Sintunesp! Não deixe de votar!
T

emos como objetivo defender os interesses dos
servidores técnicos e administrativos, buscando sempre a melhoria das nossas condições de trabalho.
Os membros da Chapa “Sindicato Somos todos nós:
Unidos, venceremos” defenderão sempre as deliberações
aprovadas pelos representantes do nosso segmento em nossos
Congressos e Assembleias.
Atuaremos junto aos servidores autárquicos e CLTs, para
que lhes sejam conferidas condições ideais e igualitárias, preservando as condições de trabalho e respeito aos seus direitos.
Continuaremos defendendo a política da paridade, no
voto e na nossa representação junto aos Órgãos Colegiados
Locais e Centrais da Universidade. Frente às deliberações do
PDI, para que tenhamos condições de avançar democraticamente e exigir o respeito às normas vigentes no Regimento e
no Estatuto da Universidade, e o cumprimento quanto à realização da Assembleia Universitária da Unesp.
Seguiremos lutando pela equiparação dos benefícios e dos
pisos salariais nas três universidades, cobrando que a Unesp
cumpra o compromisso assumido junto à nossa categoria.
Assumimos o compromisso em continuar na organização do “Chapão das Entidades”, junto com as Associações,
e apoiando os nossos representantes, para que estes possam
promover discussões e deliberações sérias nos Órgãos Colegiados, sempre defendendo os interesses dos trabalhadores e
da universidade pública.
Vamos seguir trabalhando para promover uma maior interação entre os segmentos da comunidade universitária – alunos,
servidores docentes e técnico-administrativos – e contribuindo
com o Fórum das Seis e demais entidades de representação que
lutem com seriedade na defesa dos trabalhadores, bem como na
defesa da educação pública, gratuita e de qualidade!

Nossos objetivos:

1) Defender e fazer cumprir os compromissos deliberados no
Congresso e nas assembleias do Sintunesp;

2) Sempre tomar a frente e não medir esforços pela conquista
de melhores salários e condições de vida do servidor;

3) Defender a isonomia nas três universidades – USP, Unesp
e Unicamp – e exigir o cumprimento do que já foi acordado;

4) Lutar sempre pela manutenção da paridade dos reajustes
salariais entre ativos e inativos (aposentados);

5) Seguir lutando pela paridade nos Órgãos Colegiados e tam-

bém no processo de escolha de Reitor e Diretores de Unidades;

6) Defender a continuidade do Chapão enquanto forma de

organização dos servidores técnico-administrativos da Unesp,
somando-nos às Associações, objetivando a potencialização
de forças da nossa categoria nas decisões junto aos Órgãos Colegiados da Universidade;

7) Defender os compromissos deliberados pelo Fórum das

Seis, bem como estreitar relações com as entidades representativas do serviço público e demais representações de trabalhadores;

8) Ampliar a atuação do Sintunesp nos diversos campi, com
vistas à formação da base, e incentivar as filiações;

9) Continuar lutando pelo aumento de subsídio, maiores benefícios e manutenção da qualidade do Plano Unesp Saúde;

10) Defender o meio ambiente, apoiando e proporcionando

práticas em Educação Ambiental. Assumimos o compromisso,
junto aos servidores técnico-administrativos, de que faremos
uma gestão independente de governo e/ou partidos políticos.
Trabalharemos e defenderemos, com lealdade, as deliberações
aprovadas em nossas instâncias de decisões. Lutaremos para
que os trabalhadores tenham os seus direitos garantidos.
Sindicato Somos todos nós! Sempre que estamos unidos, avançamos na luta e conquistamos os nossos objetivos.
Não podemos nos dispersar, pois, toda vez que isto acontece,
retroagimos e nos enfraquecemos. Se ficarmos buscando as
questões individuais, serão grandes as possibilidades do fracasso. Por isso, conclamamos a todas e a todos para se juntar a
nós! Unidos, somos fortes e podemos vencer!

Os membros da Chapa (mandato 14/11/2018 a 13/11/2021)
Coordenadoria Política: (T) Alberto de Souza - Bauru/FC, (S)
Beatriz Galvão Nogueira - São José dos Campos
		

Coordenadoria Administrativa: (T) Claudio Roberto Ferreira
Martins – Sorocaba; (S) Alice da Silva Leite Vieira – Marília/FFC
			

Coordenadoria Financeira: (T) João Carlos Camargo de Oliveira –
SJRP/IBILCE; (S) Sidival Antunes de Carvalho – Ilha Solteira/FE
			

Coordenadoria de Imprensa e Comunicação: (T) Ademir
Machado dos Santos – Guaratinguetá/FE; (S) Marco Aurélio Alves
Rezende - Franca
			

Coordenadoria de Formação e Cultura: (T) Aparecida
Saturnino Mesquita Romero – SJRP/IBILCE; (S) Fabiano Manzatti
Soares – Araçatuba
				

Coordenadoria Saúde e Meio Ambiente: (T) Rosana Ap.
Bicudo da Silva – Botucatu/IB; (S) Paulo César de Moraes – Assis
				

Coordenadoria Jurídica: (T) Jorge Guilherme Cerigatto - Bauru;
(S) Valdomiro Rodrigues de Souza - Marília/FFC
			

Coordenadoria dos Aposentados: (T) Antonio Carlos Homem Jaboticabal; (S) Thelma Aparecida Gomes - Araraquara

