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 Nosso principal objetivo é defender os interesses dos 
servidores técnicos e administrativos, sejam eles de cunho individual 
ou coletivo, buscando sempre a melhoria das condições de trabalho 
e de vida dos nossos representados. 
 Para isso temos que defender a Universidade, apoiar as 
lutas de classes, fortalecendo e somando forças na defesa dos inte-
resses comuns de toda a classe trabalhadora do país.
 Os membros da Chapa “Compromisso, Lealdade e Per-
severança” propõem-se a defender sempre as deliberações aprova-
das pelos representantes do nosso segmento em nossos Congres-
sos e Assembleias.
 Continuar atuando junto aos servidores das Unidades 
Experimentais, para que lhes sejam conferidas condições ideais e 
igualitárias aos demais servidores das Unidades Consolidadas, pre-
servando também as condições de trabalho e de respeito aos seus 
direitos.
  Continuaremos defendendo a política da paridade, no 
peso do nosso voto e na nossa representação junto aos Órgãos Co-
legiados Centrais da Universidade. Também nos propomos a atuar, 
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.
 Focar na continuidade da luta pela equiparação dos be-

Fortalecer a entidade e avançar na luta

Comissão Eleitoral divulga plano de gestão da 
chapa única à Diretoria Colegiada do Sintunesp

Votação está marcada para 6/10/2015

 A Comissão Eleitoral Central (CEC), indicada em assembleia para 
conduzir o processo de renovação da Diretoria Colegiada e do Conselho Diretor 
de Base do Sintunesp, está divulgando as propostas apresentadas pela chapa única 
inscrita ao pleito: “Compromisso, Lealdade e Perseverança”.
 Os eleitos estarão à frente da direção do Sindicato no período 14/11/2015 a 
13/11/2018.
 A votação será realizada no dia 6/10/2015, em todas as unidades universitárias, 
em local e horários a serem divulgados pela Comissão Eleitoral. Poderá votar o 
associado que estiver filiado ao Sindicato no período mínimo de três meses anteriores 
às eleições. 
 Fique atento e participe. Vamos votar e fortalecer a entidade representativa dos 
servidores técnico-administrativos da Unesp.

Confira as propostas de trabalho da chapa 
“Compromisso, Lealdade e perseverança”

nefícios e dos pisos salariais nas três universidades, cobrando que a 
Unesp cumpra o compromisso assumido junto à nossa categoria.
 Continuaremos cobrando e colaborando com a Coorde-
nadoria de Saúde e Segurança do Trabalhador e Sustentabilidade 
Ambiental (COSTSA) e as CIPAS, para seu efetivo funcionamento 
em todas as Unidades, com competência e seriedade, desta forma 
minimizando e eliminando os impactos de ambientes inadequados 
de trabalho. 
 Nos compromissamos em continuar na organização do 
Chapão, junto com as Associações, e apoiando os nossos represen-
tantes, para que estes possam promover discussões e deliberações 
sérias nos Órgãos Colegiados.
 Assumimos aqui o compromisso de trabalhar para pro-
mover uma maior interação entre os segmentos da comunidade uni-
versitária – alunos, professores e funcionários –, continuar ajudando 
na organização e contribuindo com o Fórum das Seis e demais enti-
dades de representação que lutem com seriedade na defesa dos tra-
balhadores, bem como lutar sempre na defesa da educação pública, 
gratuita e de qualidade! 

Nossos objetivos: 

Defender e fazer cumprir os compromissos deliberados no 1) 
Congresso e assembleias do Sintunesp;
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Estar sempre tomando a frente e não medir esforços pela 2) 
conquista de melhores salários e condições de vida do ser-
vidor; 

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

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

Continuar lutando pela paridade nos Órgãos Colegiados e 5) 
também no processo de escolha de Reitor e Diretores de 
Unidades; 

Defender a continuidade do Chapão enquanto forma de 6) 
organização dos servidores técnico-administrativos da 
Unesp, somando-nos às Associações, objetivando a poten-
cialização de forças da nossa categoria nas decisões junto 
aos Órgãos Colegiados da Universidade; 

Defender os compromissos deliberados pelo Fórum das 7) 

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

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

Estreitar relações com a COSTSA e as CIPAS e contribuir 9) 
para o seu efetivo funcionamento em todas as Unidades; 

Continuar lutando pelo aumento de subsídio, maiores bene-10) 
fícios e manutenção da qualidade do Plano Unesp Saúde; 

Defender o meio ambiente, apoiando e proporcionando 11) 
práticas em Educação Ambiental.

 Assumimos o compromisso, junto aos servidores téc-
nico-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 com garra e perseverança para que os traba-
lhadores tenham os seus direitos garantidos.

Os membros da Chapa 
“Compromisso, 

Lealdade e 
Perseverança” 

(mandato 14/11/2015 a 
13/11/2018)

Coordenadoria Política
T: Alberto de Souza (FC/Bauru)
S: Cláudio R. F. Martins (Sorocaba)

Coordenadoria Administrativa
T: Wagner Alexandre (FO/Araçatuba)
S: Alice da Silva Leite Vieira (FFC/Marília)

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

Coordenadoria de Imprensa e Comunicação
T: Jorge Guilherme Cerigatto (FEB/Bauru)
S: Ademir Machado dos Santos (FE/Guaratingueta)

Coordenadoria de Formação e Cultura
T: Aparecida Saturnino Mesquita Romero (IBILCE/SJRP)
S: Edna Maria Kill ( FCL/Assis)

Coordenadoria de Saúde e Meio Ambiente
T: Rosana Aparecida Bicudo da Silva (IB/Botucatu)
S: Irene Mendes de Souza (FM/Botucatu)

Coordenadoria Jurídica
T: Antonio Carlos Homem (FCAV/Jaboticabal)
S: Eduardo Jonas do Nascimento (FCL/Araraquara)

Coordenadoria dos Aposentados
T: Thelma Aparecida Gomes (FO/Araraquara)
S: Valdomiro Rodrigues de Souza (FFC/Marília)


