
BOLETIM SINTUNESP
Sindicato dos Trabalhadores da Unesp

30/4/2015

 A negociação salarial ficou para a segunda rodada 
com o Cruesp, já agendada para 14 de maio, às 16 horas. O 
indicativo do Fórum das Seis é realizarmos um grande ato 
estadual unificado neste dia, com paralisação nas unidades. A 
proposta, que deve deve ser avaliada e deliberada nas assem-
bleias de base até 7/5, é a seguinte:

- Paralisação e ato unificado no dia da negociação salarial 
(14/5), com concentração às 14h, no vão livre do MASP, 
descendo em passeata até a sede do Cruesp.

 Os resultados das assembleias devem ser enviados 
para sintunesp@uol.com.br, até o final da tarde de 7/5, para que 
sejam tabulados e levados à reunião do Fórum no dia seguinte.

No dia 7/5, vamos centralizar nossa atuação 
na reunião do CO

 O Sintunesp avalia como muito importante centrar 
todos os esforços na paralisação e no ato estadual de 14/5. 
Desta forma, o indicativo de participação dos servidores em 
ato específico da Unesp no dia 7/5, durante a reunião do Con-
selho Universitário, está suspenso. 
 No dia do CO, o trabalho do Sintunesp, em sintonia 
com a Adunesp, é atuar com os conselheiros comprometidos 
com a comunidade no sentido de inserir na pauta a discussão 
sobre as portarias 128, 129 e 130, além de intervir nos demais 
assuntos de interesse dos três segmentos, como o recurso apre-
sentado contra a expulsão de 17 estudantes de Araraquara.
  

Entidades protocolaram ofício
 Seguindo orientação do Fórum das Seis, as entidades 
representativas de cada universidade estão protocolando ofício 
conjunto à respectiva reitoria, solicitando o agendamento de 
reunião para debate dos itens I e V da Pauta Unificada. (Segue 
anexo a este boletim o ofício à Reitoria da Unesp).

Fique atento no calendário
Até 7/5: Assembleias locais para deliberar sobre paralisação 
e ato em 14/5.
8/5, às 10h: Reunião entre Fórum das Seis e Comissão Téc-
nica do Cruesp.
8/5, logo após a reunião com a Comissão Técnica: Reunião 
do Fórum das Seis, para avaliar o retorno das assembleias.
14/5: Indicativo de paralisação e ato público.
14/5, às 16h: Segunda negociação entre Fórum e Cruesp

Hora de impulsionar a data-base 2015
Vamos construir um grande ato estadual 

unificado em 14/5, data da negociação salarial
Assembleias devem deliberar também sobre paralisação no dia

Novo Conselho Fiscal toma posse
 O Sintunesp já conta com novos membros em 
seu Conselho Fiscal, eleitos em 8/4. São eles: Djalma 
Santos Bovolenta (IB/Botucatu), Nilse Ribeiro da Sil-
va (FM/Botucatu), Leandro Carlos da Silva (FE/Ilha 
Solteira), João Marcos Bosque (IBILCE/São José do 
Rio Preto), Francisco Carlos Soares (FE/Ilha Solteira) 
e Sérgio Milton Lemes da Silva (FE/Guaratinguetá). 
Os três primeiros são titulares e os outros três, suplentes. 
O mandato estende-se até 29/4/2017.
 A posse aconteceu no dia 30/4, em São Paulo. 
Compareceram membros da Diretoria Colegiada do Sin-
dicato, um representante da Comissão Eleitoral Central 
(Jonas Roberto R. Alves), membros cessantes do Con-
selho Fiscal e os três titulares eleitos. Pouco antes da 
posse, Leandro apresentou seu pedido de renúncia da 
condição de Diretor de Base suplente.
 O Sintunesp parabeniza a todos: aos que saem, 
pelo ótimo trabalho realizado, e aos que chegam, na cer-
teza de que vão contribuir, também, para termos uma 
entidade sindical cada vez mais forte e representativa.

Acima, todos 
os presentes à 
posse. Ao lado, 
os três titula-

res que iniciam 
o trabalho: 

Leandro, Nilse 
e Djalma


