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Chapa única à Diretoria Colegiada divulga 
propostas e compromissos. Eleições gerais 

no Sintunesp acontecem em 7/10
Como vem divulgando em seus boletins, o 

Sintunesp terá eleições gerais no dia 7/10/2021. Serão 
eleitas/os as/os novas/os membros da Diretoria Colegiada, 
Conselho Diretor de Base e Conselho Fiscal. 

Por decisão da Comissão 
Eleitoral, que levou em conta o 
cenário ainda incerto da pandemia de 
Covid-19, as eleições serão realizadas 
em formato virtual, com a coleta 
de votos online. Em breve, serão 

“SINDICATO SEMPRE NA LUTA: Defendendo 
a história, para avançar no futuro!”

 A Chapa “SINDICATO SEMPRE NA LUTA: Defendendo a 
história, para avançar no futuro!” é formada por servidores com ex-
periência na luta sindical no âmbito da Universidade, seja como di-
rigentes ou como membros de Colegiados Centrais e Locais eleitos 
pelo “Chapão Sintunesp/Associações”. São servidores autárquicos 
e celetistas, que atuam nas áreas administrativa, acadêmica ou de 
serviços, em diversos campi espalhados por todo o estado de São 
Paulo. 
 Os objetivos principais da Chapa são: Defesa dos interes-
ses dos servidores técnicos e administrativos da Unesp; Defesa da 
Educação Pública de qualidade, laica e gratuita; Defesa Intransigen-
te da Democracia.
 Os membros da Chapa “SINDICATO 
SEMPRE NA LUTA: Defendendo a história, 
para avançar no futuro” assumem o compro-
misso de atuar em defesa das deliberações 
aprovadas pela categoria em assembleias ou 
por seus representantes legítimos, nos Con-
gressos da entidade.

A Chapa se compromete também a:
Atuar, sem distinção, junto aos servi-
dores celetistas e autárquicos (ativos 

ou aposentados), para que a todos sejam 
conferidas condições ideais e igualitárias, 
preservando as condições de trabalho e de 
respeito aos seus direitos.

Defender a política da paridade, no voto e na nossa repre-
sentação junto aos Órgãos Colegiados Locais e Centrais da 

Universidade. 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.

Lutar pela equiparação dos benefícios e dos pisos salariais 
nas três universidades, cobrando que a Unesp cumpra o 

compromisso assumido junto à nossa categoria.

Continuar na organização do Chapão, junto 
às Associações, e apoiando os nossos re-

presentantes, para que estes possam promover 
discussões e deliberações sérias nos Órgãos Co-
legiados.

Trabalhar para promover uma maior intera-
ção entre os segmentos da comunidade uni-

versitária – alunos, servidores docentes e técni-
cos administrativos – contribuindo com o Fórum 
das Seis e demais entidades de representação 
que lutem com seriedade na defesa dos traba-

divulgadas as orientações para o dia da votação, com um 
passo-a-passo simples e didático.

Este boletim traz as propostas de gestão da chapa 
única que concorre à Diretoria Colegiada, mandato 

14/11/2021 a 13/11/2024, intitulada 
“Sindicato sempre na luta: 
Defendendo a história para 
avançar no futuro”. 

No verso, confira os 
integrantes da chapa.
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lhadores, bem como lutar sempre na defesa da educação pública, 
gratuita, laica e de qualidade!

Nossos objetivos:
1) Defender e fazer cumprir os compromissos deliberados no Con-
gresso e assembleias do Sintunesp;

2) Estar sempre tomando a frente e não medir esforços pela con-
quista de melhores salários e condições de vida do servidor;

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

4) Lutar sempre pela manutenção da isonomia dos reajustes sala-
riais entre ativos e aposentados;

5) Apresentar, em conjunto com a Adunesp, proposta de altera-
ções do Estatuto da Unesp, com ênfase à paridade nos Órgãos Co-
legiados e nas eleições para Reitor e Diretores de Unidades;

6) Defender a continuidade do Chapão enquanto forma de orga-
nização dos servidores técnico-administrativos da Unesp, soman-
do-nos às Associações, objetivando a potencialização de forças da 
nossa categoria nas decisões junto aos Órgãos Colegiados da Uni-
versidade;

7) Defender os compromissos deliberados pelo Fórum das Seis, 
bem como estreitar relações com as entidades representativas do 
serviço público e demais representações de trabalhadores;

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

9) Continuar lutando pelo aumento de subsídio, maiores benefí-
cios e manutenção da qualidade do Plano Unesp Saúde;

10) Defender o meio ambiente, apoiando e proporcionando prá-
ticas em Educação Ambiental;

11) Defender uma carreira que dê condições e oportunidades, 
para que todos/as os/as servidores/as alcancem os seus objetivos;

12) Assumimos o compromisso, junto aos servidores técnico-ad-
ministrativos, de fazer uma gestão independente de governo e/ou 
partidos políticos. Trabalharemos e defenderemos, com lealdade, as 
deliberações aprovadas em nossas instâncias de decisões. Lutare-
mos para que os trabalhadores tenham os seus direitos garantidos;

 Nos últimos anos, os trabalhadores e trabalhadoras vêm 
sofrendo muitos ataques e diminuição dos seus direitos, todos con-
quistados com muita luta. Agora, estes direitos estão sendo retira-
dos por governantes e gestores, sem nenhum compromisso com 
a classe trabalhadora.  Por isso, o nosso compromisso é lutar para 
revogar estes ataques e defender o que nos resta, para continuar 
almejando um futuro melhor!

SINDICATO SEMPRE NA LUTA: Defendendo 
a história, para avançar no futuro! 
 Sempre que estivemos unidos, avançamos na luta e con-
quistamos os nossos objetivos. Não podemos nos dispersar, pois, 
toda vez que isto acontece, retroagimos e nos enfraquecemos. Se 
ficarmos buscando as questões individuais, serão grandes as pos-
sibilidades de fracasso. Por isso, conclamamos todas e todos a se 
juntarem a nós. Unidos, venceremos!


