
 

BOLETIM SINTUNESP – 10/10/2014 
 

 

Não fique só! Fique sócio! 
  

De 13 a 17 de outubro, semana 
especial de filiação ao Sintunesp 

 

 

O Sintunesp tem sido figura central nas lutas dos trabalhadores da Unesp desde a sua criação, 

em 1989. Nestes 25 anos, as conquistas que tivemos, desde os reajustes salariais até as questões mais 

específicas, quase sempre foram o resultado das greves, manifestações e outras formas de luta da 

categoria. E cabe ao Sindicato a função de organizar, mobilizar, informar, dar assistência jurídica... 

enfim, fornecer toda a estrutura material e política para que os servidores lutem por seus direitos. 

Na greve deste ano, que se estendeu por quase quatro meses, não foi diferente. Além da ação 

direta dos diretores da entidade nas bases – nas reuniões organizativas com as demais entidades 

sindicais, nas assembleias e encontros nas unidades etc. – toda a infraestrutura humana 

(funcionários) e material do Sintunesp esteve a serviço da luta. 

Esse é o papel de uma entidade sindical combativa e assim deve ser, cada vez mais, o nosso 

Sindicato. Mas, para cumprir mais e mais o seu papel, o Sintunesp precisa se fortalecer. Sindicato 

forte só existe quando os trabalhadores participam dele. Ter um bom número de sócios 

(sindicalizados) é muito importante em todos os aspectos: dá força política aos diretores nas 

negociações, dá consistência às greves e manifestações e, também, confere uma base financeira 

sólida à entidade. A contribuição dos filiados é a única fonte de sustentação do nosso Sindicato. É 

com ela, por exemplo, que são mantidas as atividades rotineiras (publicação de boletins e jornais, 

custeio das viagens dos diretores às unidades, assessoria jurídica etc.) e aquelas que surgem nos 

momentos de greve. Para se ter uma ideia do volume destes gastos, na greve deste ano, somente com 

a participação dos servidores da Unesp nos sete atos estaduais realizados, veja no quadro o tamanho 

das despesas: 

 

 



Ainda não é filiado? Chegou a hora! 
 

Se você ainda não é sindicalizado, chegou a hora. A reunião do Conselho Diretor de Base do 

Sintunesp, realizada em 9/10/2014, aprovou a realização de uma semana especial de filiação, de 13 a 

17 de outubro.  

Nestes dias, procure os diretores do Sintunesp (de Base ou da Colegiada) ou os 

apoiadores/militantes da entidade em sua unidade. Eles estarão em locais fixos de coleta das 

filiações, e também vão passar nos setores, dialogando com todos sobre a importância de filiar-se à 

entidade. 

 

Atenção, diretores e militantes: É importante dar visibilidade à campanha de filiação. Além do 

indispensável diálogo com os companheiros não sindicalizados, são interessantes iniciativas como a 

colocação de faixas e cartazes. Se isso for feito, envie os valores gastos e respectivas notinhas para 

sintunesp@reitoria.unesp.br, A/C Noemi. 

 

Obs: Acompanha este boletim a ficha de sindicalização ao Sintunesp. 

 

 

 

Vamos fortalecer a nossa entidade representativa! 

Sem organização, não tem luta! Sem luta, não tem conquista! 

 

mailto:sintunesp@uol.com.br

