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 Composto pelos diretores de base e coorde-
nadores da Diretoria Executiva, o Conselho Diretor 
do Sintunesp reúne-se regularmente para debater os 
problemas da categoria e traçar iniciativas para com-
batê-los. Na reunião de 20/9, houve um espaço espe-
cialmente dedicado a comemorar o aniversário de 30 
anos da entidade. Uma homenagem foi feita à servi-
dora aposentada Valdemira de Souza Trindade, do 
campus de Ilha Solteira, que integrou a primeira dire-
toria do Sintunesp, fundado em 1989. Em nome dela, 
que compareceu pessoalmente para dar seu depoi-
mento, o Sindicato prestou sua homenagem a todos 
e a todas que contribuíram e continuam contribuindo 
para tornar realidade a entidade representativa dos servidores 
técnico-administrativos da Unesp. “É muito emocionante estar 
aqui com vocês, 30 anos depois”, disse Valdemira, lembrando 
que na época em que foi criado o Sindicato, as condições eram 
muito diferentes. “Fazíamos os boletins em máquina de datilo-
grafia... não tinha Internet e nem as facilidades de hoje.” 
 Aos membros da atual diretoria e a toda a categoria, 
a pioneira deixou uma bela mensagem: “Não desistam nunca 
dessa luta, que é de todos nós. A nossa voz só é ouvida quando 
falamos. Então, gritem! Façam como o galo da poesia, que não 
tece sozinho o amanhã, mas sempre junto com tantos outros.”

Sintunesp, 30 anos de lutas e conquistas! 

Sindicato homenageia servidora que 
integrou primeira diretoria

 As comemorações dos 30 anos do Sintunesp 
também contaram com uma palestra sobre “Os 
sindicatos e as lutas em defesa da nossa Univer-
sidade”, ministrada por Antônio Luís de Andra-
de, o Tato, membro da diretoria da Adunesp. 
 Ele destacou a importância da ação conjunta 
e coletiva de servidores docentes e técnico-admi-
nistrativos, ainda mais em tempos de tantos ata-
ques aos direitos dos trabalhadores e à educação 
pública. Tato também falou sobre a importância 
da organização sindical na defesa da classe tra-
balhadora. “Estão destruindo uma história de di-
reitos que conquistamos com muita luta. É nosso 

papel resistir e defender nossa classe.”
 “O momento é de unir nossas forças, levar a mensa-
gem aos companheiros do lado, construir relações de fraterni-
dade e lealdade entre nós, pois são elas que podem garantir a 
unidade necessária à nossa organização sindical e política para 
enfrentar os ataques, defender nossos direitos e defender que a 
universidade seja voltada aos interesses da classe trabalhado-
ra”, concluiu.

Quer saber mais sobre a história do Sintunesp? 
Confira o boletim especial dos 30 anos, disponível no site da 

entidade (www.sintunesp.org.br)
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