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 No decorrer dos primeiros meses deste ano, representan-
tes do Sintunesp e de Associações locais reuniram-se para fazer a 
montagem final do “Chapão” 2022, com os candidatos e as candi-
datas que serão apoiados/as pelas entidades durante as eleições para 
os órgãos colegiados centrais da Universidade (CO, CADE, CEPE e 
CCG). As eleições oficiais serão realizadas nos dias 9 a 12 de maio. 
 A montagem do “Chapão Sintunesp/Associações” culmi-
na um amplo processo democrático, que contou com a realização de 
eleições prévias nas unidades. Com o resultado das eleições prévias 
em mãos, Sintunesp e Associações puderam definir os candidatos que 
fariam parte do “Chapão”. Todos eles se comprometem a abraçar os 
princípios definidos pelas entidades, relacionados à defesa dos inte-
resses da categoria e da universidade pública. 

Mandato atual é de atuação firme e de conquistas
 Os companheiros e companheiras do “Chapão” que atuam 
no mandato atual foram eleitos/as no início de 2020, para uma ges-
tão de dois anos, justamente o período mais crítico da pandemia. A 

atuação deles/delas têm sido marcada por uma sistemática defesa dos 
interesses dos/das trabalhadores/as da Unesp, desde as condições de 
proteção sanitária e afastamento para o teletrabalho no período de 
maior risco, até a cobrança de melhores salários, benefícios e condi-
ções de trabalho.
 A ação dos conselheiros e conselheiras eleitos/as pelo 
“Chapão Sintunesp/Associações”, em trabalho conjunto com os/as 
colegas do Chapão da Adunesp, tem sido fundamental para que as-
suntos do interesse das categorias sejam pautados, debatidos e muitos 
aprovados nos colegiados. Foi assim com a participação intensiva na 
Comissão de Orçamento do CADE; com a cobrança sistemática, no 
CADE e no CO, do pagamento dos retroativos relativos aos índices 
não pagos pelas gestões passadas (os 3% em 2016 e os 2,2% em 
2019); com o aumento do vale alimentação para R$ 1.000,00 (o Sin-
tunesp e os membros do Chapão defendem, agora, a equiparação des-
te valor com o que é pago na Unicamp, atualmente em R$ 1.270,00); 
com a retomada da discussão sobre a carreira dos/as técnico-admi-
nistrativos/as; com a participação em várias comissões que tratam de 
temas relevantes (pandemia, terceirização, custeio das unidades etc.). 

Ter uma bancada forte e representativa dos/as trabalhado-
res/as nos órgãos colegiados centrais faz toda a diferença. Nossa úl-
tima conquista, que é fruto da ação nos colegiados em sintonia com 
o Sindicato, é o anúncio da correção de dois benefícios (o Auxílio 
Criança e o Auxílio Educação Especial), como você confere no box.
 

Reuniões prévias de divulgação constante
 Antes das sessões do Conselho Universitário (CO) e de ou-
tros Colegiados, o Sintunesp e os membros do “Chapão” reúnem-se 
para discutir os assuntos que entrarão na pauta e definir uma estraté-
gia de atuação coletiva. Posteriormente, as discussões e deliberações 
são divulgados amplamente, por meio de relatos e boletins.

Neste atual mandato, essa organização avançou, também, 
para reuniões prévias conjuntas com o Chapão da Adunesp, pois há 
muitos temas que são de interesse de ambas as categorias.

Fortalecer a organização atual e avançar
 O Sintunesp e as Associações locais convidam você, servi-
dor/a técnico-administrativo/a, a fortalecer essa importante represen-
tação da nossa categoria nos colegiados centrais. Vamos eleger os/as 
companheiros/as do “Chapão” e ampliar ainda mais nossa presença 

nos órgãos deliberativos da Universidade. Confira os 
nomes a seguir.

Nos dias 9 a 12 de maio, vote no “Chapão” 
de ponta a ponta!

Eleições nos colegiados centrais
De 9 a 12 de maio, vote nos candidatos do 
“Chapão Sintunesp/Associações”. Defesa 
dos trabalhadores e da educação pública!

Vamos fortalecer nossa representação nos colegiados centrais e ampliar as conquistas

Conquista importante: 
Auxílios Criança e Educação 

Especial vão a R$ 700
 Um dos itens que compõe a Pauta Específica do 
Sintunesp há vários anos é a correção dos auxílios Criança e 
Educação Especial. Além de cobrada sistematicamente pelo 
Sindicato nas negociações com a reitoria, a reivindicação foi 
defendida nas últimas sessões do CADE e do CO pelo conse-
lheiro Ademir Machado dos Santos, membro do “Chapão Sin-
tunesp/Associações”.
 A cobrança deu resultados: por meio das Portarias 
Unesp 31 e 32, de 8/4/2022, a reitoria demonstrou sensibili-
dade e anunciou o reajuste destes dois benefícios, dos atuais 
R$ 450,00 para R$ 700,00 (a partir de 1/4/2022), bem como a 
sua futura correção de acordo com os reajustes concedidos pelo 
Conselho de Reitores (Cruesp). Uma importante conquista, que 
tem a marca do “Chapão Sintunesp/Associações”.
 A Pauta Específica do Sintunesp contém vários outros 
itens relevantes e a entidade continuará atuando 
para que sejam atendidos. Entre eles, os relativos 
aos benefícios (vale alimentação, vale transporte, 
subsídios ao plano de saúde, benefícios aos celetis-
tas iguais aos dos autárquicos), plano de carreira, 
contratações somente por concurso público, defe-
sa da paridade (‘peso’ igual para os três segmentos 
nos colegiados e nas eleições), entre outras.

No verso, conheça o No verso, conheça o 
“Chapão” 2022“Chapão” 2022
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Conselho Universitário (CO)
(T) - Djalma Santos Bovolenta (Botucatu/IB)
(S) - Daniela Gonçalves (Botucatu/IB)

(T) - Marco Aurélio Alves Rezende (Franca/FCHS)
(S) - Nilson Teles Marques Júnior (Franca/FCHS)

(T) - João Inácio Pinto Costa (Guaratinguetá/FE)
(S) - Flávio Domingos (Guaratinguetá/FE)

(T) - Beatriz Galvão Nogueira (S. J. Campos/ICT)
(S) - Marcio De Paula Lima (S. J. Campos/ICT)

(T) - Carlos Eduardo de Sousa (S. J. Rio Preto/Ibilce)
(S) - Rodrigo Bernardo (S. J. Rio Preto/Ibilce)

(T) - Rogério Moreno Rosa (Sorocaba/ICT)
(S) - Vitor Hugo Lencione (Sorocaba/ICT)

(T) - Erik Luciano Mulato (Bauru/AG)
(S) - Reinaldo Cervati Dutra (Bauru/AG)

(T) - Valdomiro Rodrigues de Souza (Marília/FFC)
(S) - Bruna Carla de Carvalho Amaral (Marília/FFC)

(T) - João Paulo Zanette (Assis/FCL)
(S) - José Lino Alves (Assis/FCL)

(T) - Eduardo Jonas do Nascimento (Araraquara/FCL)
(S) - Rubens Antonio Rodrigues (Araraquara/FCL)

(T) - José Marcos da Silva (Jaboticabal/FCAV)
(S) - Diogo César Tibaldi (Jaboticabal/FCAV)

(T) - Leandro Carlos da Silva (Ilha Solteira/FE)
(S) - Valéria Cristina Pereira (Ilha Solteira/FE)

(T) - Ademir dos Santos Cardoso (P. Prudente/FCT)
(S) - Renerson Cesar Caldeira (P. Prudente/FCT)

(T) - Samuel Ap. Patim (Araçatuba/FO)
(S) - Renato Gomes de Oliveira (Araçatuba/FO)

Conselho de Administração e 
Desenvolvimento (CADE)
(T) - Claudia Suzana Thomazini Camargo (Botucatu/FM)
(S) - Luiz Aurélio Pagani (Botucatu/FM)

(T) - Aparecida Saturnino M. Romero (S. J. Rio Preto/Ibilce)
(S) - Marcio Santana da Silva (S. J. Rio Preto/Ibilce)

Conheça os candidatos e as candidatas 
do “Chapão Sintunesp/Associações”

(T) - Jorge Guilherme Cerigatto (Bauru/FE)
(S) - José Aparecido Castelli (Bauru/AG)

(T) - Alexandre Santos Domene (Marília/FFC)
(S) - Gláucio Rogério de Morais (Marília/FFC)

Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão 
(CEPE)

(T) - Raphael Sigolo Ruas Gonçalves (Bauru/FE)
(S) - Mariana Rodrigues Bighetti Godoy (Bauru/FE)

(T) - Araldo José Milanezi Vieira (Botucatu/FM)
(S) - Marcia Tenório Delneri (Botucatu/FM)

(T) - Claudio Roberto Ferreira Martins (Sorocaba/ICT)
(S) - João Carlos Camargo De Oliveira (S. J. Rio Preto/Ibilce)

Câmara Central de Graduação (CCG)
(T) - Fernando Rodrigues Vaz M. Lobo (Bauru/FE)
(S) - Raphael Sigolo Ruas Gonçalves (Bauru/FE)


