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7/10 tem eleições gerais no Sintunesp. Veja 
como votar e participe. É fácil e rápido

Vamos fortalecer nossa entidade representativa

As eleições gerais do Sintu-
nesp já estão chegando. No dia 7 de 
outubro de 2021, quinta-feira, vamos 
eleger os novos membros da Diretoria 
Colegiada, Conselho Diretor de Base e 
Conselho Fiscal. 

A votação será online, por decisão da Comissão Elei-
toral, que levou em conta o cenário ainda incerto da pandemia 
de Covid-19. A estruturação e a segurança do processo estão 
sob a responsabilidade de uma empresa especializada. Os/as 
eleitores/as (todos/as os/as filiados/as ao Sintunesp até três 
meses antes das eleições) poderão votar pelo computador ou 
pelo celular. O formato é simples, prático e seguro. Neste bo-
letim, você confere um passo-a-passo. 

Não deixe de votar. Vamos fortalecer a entidade sin-
dical que nos representa e organiza nossas lutas por melhores 
salários, por condições dignas de trabalho e de vida, e na de-
fesa da educação e do conjunto dos serviços públicos.

Passo-a-passo para a votação online
Resumidamente, os passos são estes:

No dia 5/10, você receberá (no seu e-mail ou no SMS 
do celular) o link para votação e a sua senha de acesso.

No dia 7/10, você poderá votar das 7h às 19h.

Para votar, basta acessar o link enviado. A primeira 
coisa a fazer é colocar a senha recebida; depois, os 5 

primeiros dígitos do seu RG. Pronto, já pode começar a votar.

A votação está dividida em 3 momentos: 
- a primeira tela a aparecer é para a escolha da nova 

Diretoria Colegiada. A tela contém os nomes dos mem-

Se não receber o link no dia 
5/10, veja o que fazer

 A empresa responsável pela eleição enviará o 
link para o e-mail ou celular do/a eleitor/a no decorrer do 
dia 5/10. Se você é filiado/a e não receber o link, no dia 
seguinte entre em contato com o Sintunesp e informe seu 
nome e e-mail ou celular. O contato pode ser feito por:
- Fixo: (14) 3882-8826
- VoIP: (14) 3880-3127 / 3880-3128
- WhatsApp: (14) 99670-1332 e (11) 99720-5353
- E-mails: sintunesp@uol.com.br e sintunesp@unesp.br
- Plantão presencial na sede (São Paulo) e na subsede 
(Botucatu), das 7h às 19h.

bros da chapa única, se você quiser confe-
rir. Depois disso, basta votar na chapa, em 
branco ou nulo. E confirmar.
 - a segunda tela é para a escolha 
dos novos membros do Conselho Diretor 
de Base. Neste caso, aparecerão para você 

somente os nomes que concorrem na sua unidade. Basta 
votar e confirmar. Obs.: Se não houver candidatos na 
sua unidade, esta tela não aparecerá para você. 
 - a terceira tela a aparecer é para o Conselho Fiscal. 
Há 6 nomes na disputa e você pode votar em até 3 can-
didatos/as. Para cada nome que você clicar, será preciso 
confirmar. 

Encerrada a votação, você receberá o seu protocolo.

Atenção ao calendário geral
Eleições: 7/10/2021.
Divulgação oficial dos resultados: 25/10/2021.
Posse: 12/11/2021.

Comissão Eleitoral
Escolhidos em assembleia geral, fazem parte da Comissão Eleitoral, 

responsável por organizar, coordenar e fiscalizar o processo eleitoral: Flávio da 
Silva (IB/Botucatu), Claudia Suzana Thomazini Camargo (FM/Botucatu, presi-
dente da Comissão) e Ermógenes Jacinto de Souza Junior (ICT/Sorocaba). 

Quer ver o 
passo-a-passo com imagens? 
Confira tutorial completo nas 
páginas seguintes.
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Eleições gerais no Sintunesp
Passo-a-passo ilustrado para a votação online

Preparamos também o roteiro da votação com imagens iguais às que você verá na tela do seu 
computador ou do celular. Confira:

Momento 3 – A primeira votação a aparecer será para a Diretoria Colegiada. Você 
terá a opção de votar na chapa única inscrita, em branco ou nulo. Antes disso, se desejar, 
confira a composição da chapa. Após votar, clique em Confirma.

1Momento 1 – No dia 5/10, você receberá o link da votação 
no seu e-mail 
ou no SMS 
do celular. A 
mensagem 
também trará 
a sua senha, 
como mostra 
o exemplo na 
imagem ao 
lado.

2Momento 2 – 
No dia 7/10 (das 
7h às 19h), acesse 
a mensagem 
recebida (no 
e-mail ou no 
SMS do celular) 
e clique no link. 
Uma nova tela 
pedirá a senha 
que você recebeu. 
Em seguida, outra 
tela pedirá os 5 
primeiros dígitos 
do seu RG.
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Quem são os/as candidatos/as nas eleições gerais do Sintunesp
Diretoria Colegiada
 Para a Diretoria Colegiada, mandato 14/11/2021 a 
13/11/2024, houve a inscrição de uma chapa, intitulada “Sindi-
cato sempre na luta: Defendendo a história para avançar no 
futuro”. Confira os nomes no quadro abaixo.

Conselho Diretor (Diretores de base)
Assis/FCL: Flávio Moisés Soares (T) e José Lino Alves (S)
Botucatu/IB: Fátima Ap. de Pinho (T) e Renata Falaguera Villas Boas (S)       
Guará/FE: Joao Inácio Pinto Costa (T) e Flávio Domingos (S)
Jaboticabal /FCAV: José Marcos dos Santos (T) e Luiz Carlos Rufino (S)
Jaboticabal/FCAV: Diogo Cesar Tibaldi (T) e João Ricardo dos Santos 
Silva Caires (S)
Marília/FFC: Gustavo Brito de Oliveira (T) e Bruna Carla de Carvalho 
Amaral (S)
Ourinhos: Rodrigo Fantinatti 
Carvalho (T) e Durval de Lara 
Fernandes (S)
Presidente Prudente/FCT: 
João Batista Lopes (T) e Patrícia 
Inague (S)
São José dos Campos/ICT: 
Márcio de Paula Lima (T) e 

Francisco de Assis da Silva Neto (S)
São José do Rio Preto/IBILCE: Carlos Eduardo de Sousa (T) e Marcio 
Santana da Silva (S)
Sorocaba/ICT: Vitor Hugo Lencione (T) e Juliano Maciel de Camargo (S)

Conselho Fiscal
 Estão inscritos/as os/as seguintes candidatos/as (a se-
quência dos nomes segue ordem das inscrições. Você pode votar 
em até 3 nomes):
- Nilse Ribeiro da Silva – Botucatu/FM
- Renato Gomes de Oliveira – Araçatuba/FO
- Sidival Antunes de Carvalho – Ilha Solteira/FE
- Elson Lima Pereira – Araçatuba/FO
- Araldo José Milanezi Vieira – Botucatu/FM
- Djalma Santos Bovolenta - Botucatu/IB

4Momento 4 – A 
segunda votação é 
para o Conselho 
Diretor de Base. 
Aparecerão em 
sua tela somente 
os inscritos para a 
sua unidade. Se não 
houver candidatos 
na sua unidade, essa tela não aparecerá para você. A imagem 
mostra o exemplo de Jaboticabal, onde duas duplas disputam 
a vaga. Após votar, clique em Confirma.

5Momento 5 – A 
terceira e última votação 
é para o Conselho Fiscal. 
Aparecerão na tela os/as 6 
inscritos/as. Você poderá 
votar em até 3 nomes. 
Os/as 3 candidatos/as mais 
votados/as serão titulares, 
os/as 3 seguintes mais 
votados/as serão suplentes. 
Após votar em cada nome, 
clique em Confirma.
Pronto, a votação está 
encerrada e, em seguida, você receberá o comprovante!


