
 

 

BOLETIM SINTUNESP – 05/05/2014 
 
 

Organizar e mobilizar! 

Vem aí o X Congresso dos 

Trabalhadores da Unesp 
 
 

 

Assembleia geral para aprovação da Comissão Organizadora acontece no dia 
15/05. Congresso é instância privilegiada de debate e deliberação da categoria.  

Participe do processo 
 

 No dia 15 de maio, quinta-feira, às 9h30, em São Paulo, acontece uma Assembleia 
Geral Extraordinária para aprovar a comissão que organizará o X Congresso do Sindicato dos 
Trabalhadores da Unesp – Sintunesp.  
 O congresso é a instância mais importante de debates e deliberações da categoria. É 
nele que discutimos questões gerais (conjuntura, movimento sindical etc) e específicas (lutas 
dos servidores, reivindicações, balanço de atividades e outros). Cabe ao congresso apontar 
os rumos que deverá seguir o Sindicato no período seguinte. 
 De acordo com o estatuto da entidade, a comissão contará com, no máximo, seis 
representantes. Veja detalhes no edital abaixo e participe! 
 
Importante: Os interessados em participar da Assembleia devem informar ao Sindicato 
sua intenção até o dia 12 de maio, segunda-feira, pelo e-mail sintunesp@uol.com.br, 
A/C de Rosângela.  
 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

QUE DEVERÁ APROVAR A COMISSÃO ORGANIZADORA DO X CONGRESSO DO 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNESP - SINTUNESP 
 

 
O Coordenador Político do Sindicato dos Trabalhadores da Unesp – SINTUNESP, no uso de 

suas atribuições legais e estatutárias, pelo presente Edital CONVOCA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA para o dia 15 de maio de 2014, no horário das 09h30 (nove horas e 30 minutos), 

na Sala da Editora Unesp, no 7º andar da Praça da Sé, 108 – São Paulo/SP, nos termos do §4º do Artigo 
10º do Estatuto do Sintunesp, aprovar a Comissão Organizadora do X Congresso do Sindicato dos 

Trabalhadores da Unesp – Sintunesp. 
 

§ 4º: O Congresso será organizado por uma comissão constituída por 6 (seis) membros, sendo 4 
(quatro) deles eleitos em Assembleia Geral Extraordinária. Integrará a Comissão o Coordenador de 

Formação e Cultura como Presidente e 1 (um) dos membros da Diretoria Colegiada entre aqueles que se 

encontram afastados, escolhidos por seus pares. 

 
São Paulo, 05 de maio de 2014 

 

 

ALBERTO DE SOUZA 

Coordenador Político 
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