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  Com um total de quase 1.600 visualizações e pico de 
299 espectadores simultâneos, a live/debate promovida pelo 
Sintunesp em 5/10, com as chapas que disputam a reitoria da 
Unesp, foi um sucesso.
 Por quase 2h30, os candidatos Pasqual Barretti/Maysa 
Furlan (Chapa Unesp viva e plural) e Enes Furlani Júnior/
Héctor Luis Saint-Pierre (Chapa Unesp de ponta a ponta – 
Reconstrução, transparência e corresponsabilidade) apre-
sentaram-se e responderam perguntas das entidades (Sintu-
nesp, Adunesp e representação estudantil) e vindas da comuni-
dade. No caso destas últimas, houve um sorteio na manhã do 
dia do debate, pois não era possível incluir todas.

Durante o debate, o chat foi movimentado, com cerca 
de 450 mensagens.

Live/debate promovida pelo Sintunesp 
entre as chapas teve bom público e 

chat movimentado
 A abertura da atividade coube ao coordenador político 
do Sintunesp, Alberto de Souza, que resumiu as expectativas 
da entidade com os resultados da eleição: “Independente da 
chapa que venha a ser eleita, esperamos que conduza a Uni-
versidade com altivez e independência frente aos governos de 
plantão, que representem a comunidade, estejam sempre aber-
tos ao diálogo com todos os setores e defendam com intransi-
gência a educação pública e de qualidade para todos.”
 A mediação foi feita pelo coordenador jurídico do 
Sintunesp, Jorge Cerigatto, que teve atuação firme e serena na 
condução do encontro.
 Ambas as chapas falaram de suas propostas e, respon-
dendo às perguntas, abordaram temas como: plano de carreira 
dos servidores, direitos dos servidores (plano de saúde, vale 
alimentação, cultura/lazer, reajustes salariais), paridade, finan-

Flashes da live debate
ciamento da universidade e outros.
 Na transmissão original 
pelo Youtube, houve um travamen-
to nos últimos minutos do debate. 
Por isso, o Sintunesp providenciou 
a postagem da gravação, para pre-
servar a íntegra das falas. A partir de 
agora, a íntegra do debate fica dis-
ponível em novo link:
https://www.youtube.com/wat-

ch?v=7dglTXuh9J4

Comissão agradece
 A Comissão de Comuni-
cação do Sintunesp – composta 
pelos diretores Ademir Machado 
dos Santos, Marco Aurélio Alves 
Rezende e Cláudio Roberto Ferrei-
ra Martins – agradece à jornalista 
Bahiji Haje e a todas e todos que 
contribuíram para a realização desta 
importante atividade, bem como ao 
público que a prestigiou. 

Os servidores técnico-ad-
ministrativos  da  Unesp  querem 
– e vão – cada vez mais ocupar seu 
espaço nos destinos da universidade 
pública!


