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Organizado pela Faculdade de Ciências Huma-
nas e Sociais (FCHS) da Unesp de Franca, acontece nesta 
quinta-feira, 18/6, a partir das 
19h, um Ato em Defesa da 
Democracia e do Estado de 
Direito. A atividade contará 
com a participação de juris-
tas, trabalhadores e estudan-
tes, além de representantes de 
instituições de ensino superior 
do campo do Direito –  como 
USP, UERJ, FGV – e entida-
des como OAB e MST.
 O coordenador político 
do Sintunesp, Alberto de Souza, 

XII Congresso dos Trabalhadores da Unesp 
segue suspenso em virtude da pandemia. 

Fique de olho nas convocações
 Entre as muitas atividades presenciais suspensas em decorrên-
cia das medidas de isolamento social de combate à disseminação da Co-
vid-19, está a realização do XII Congresso dos Trabalhadores da Unesp. 
Inicialmente previsto para ocorrer até o final do ano, o Congresso já tinha 
agendado para 26/3/2020 a assembleia geral que escolheria a comissão 
organizadora. No entanto, a chegada da pandemia obrigou a direção do 
Sintunesp a adiar a assembleia.

Na estrutura do Sintunesp, o Congresso é a instância mais im-
portante 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 etc.). Cabe ao Con-
gresso apontar os rumos que deverá seguir o Sindicato, estabelecendo seu 
plano de lutas para o período seguinte. 
 Tão logo as atividades presenciais sejam restabelecidas na Uni-
versidade, após todas as garantias de segurança sanitária necessárias, o 
Sindicato reorganizará o calendário organizativo do Congresso. Fique 
atento! 

Coordenador político do Sintunesp participa de ‘Ato 
em Defesa da Democracia e do Estado de Direito’ 

nesta quinta, 18/6, 19h
é um dos participantes do ato, que também contará com 
a presença de Marco Aurélio Rezende, presidente da As-
sociação dos Servidores da Unesp de Franca (ASUCAF); 
João da Costa Chaves Júnior, presidente da Adunesp; 
Onilda do Carmo, professora do Departamento de Serviço 
Social da FCHS/UNESP e articuladora da Adunesp local.

Transmissão ao vivo
 O ato será transmitido pelo canal da FCHS no 
Youtube: 
https://www.youtube.com/c/UnespFrancaFCHS
e pelo Facebook: 
https://www.facebook.com/events/188607805802486/ 

No verso, confira a programação do ato

https://www.youtube.com/c/UnespFrancaFCHS
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