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Há um ano, na China surgiram os primeiros sinais 
de uma nova doença, a Covid-19, provocada por um novo 
tipo de coronavírus. Em poucos meses, transformou-se 
numa pandemia mundial, provocando a maior e mais grave 
crise humanitária em tempos de paz, acentuando as condi-
ções de miserabilidade, especialmente entre aqueles mais 
expostos à vulnerabilidade, como os moradores em situação 
de rua, de comunidades periféricas e das comunidades tra-
dicionais, todos com demandas urgentes de atendimento de 
saúde, atenção básica e renda para sobreviver. 

A pandemia provocada pelo novo coronavírus (Sar-
s-CoV-2) impôs uma série de restrições no modo de vida da 
população, quer seja pelo isolamento social, quer seja pela 
adequação aos protocolos e cuidados para aqueles e aquelas 
que continuaram nas funções laborais fundamentais, para 
que as condições mínimas de vida fossem mantidas, mesmo 
com risco de contaminação, como os profissionais de saú-
de, de assistência social, de segurança pública e de serviços 
essenciais. 

Sintunesp apoia documento de 
entidades por ‘Vacinação, já!’
 Nas últimas semanas, a politização em torno à necessária vacinação contra a Co-
vid 19, já iniciada em dezenas de país, chegou a extremos no Brasil, colocando em dúvida a 
possibilidade de que aconteça de fato. Após muita pressão, o Ministério da Saúde finalmente 
assinou contrato com o Instituto Butantan, prevendo a compra de cerca de 46 milhões de do-
ses da vacina Coronavac (produzida pela chinesa Sinovac e pelo Butantan) e a sua inserção 
dentro do Plano Nacional de Imunização. O Ministério também autorizou a FioCruz a iniciar 
a compra da vacina produzida pelo laboratório 
AstraZeneca e Universidade de Oxford.
 No entanto, nem mesmo essas iniciati-
vas dão conta de tranquilizar a população de 
que a vacinação realmente terá início. A cada 
dia, surgem novas dificuldades patrocinadas 
pelo negacionista governo federal, como a in-
capacidade de comprar seringas e agulhas.
 Logo nos primeiros dias do ano, um 
conjunto de cerca de 50 entidades sindicais, 
acadêmicas, científicas e populares divulgaram 
manifesto sobre isso. O Sintunesp apoiou o documento. Acompanhe:

Entidades acadêmicas, científicas, sindicais e 
populares exigem: VACINAÇÃO, JÁ! 

Os números de contaminados e mortes são catas-
tróficos, no mundo e no Brasil. Somadas as duas ondas da 
doença, o mundo chega, neste terceiro dia de 2021, aos 84 
milhões de infectados, com 1,83 milhão de mortos, e o Bra-
sil soma 7,7 milhões de doentes, com 195 mil mortos. 

A urgência por vacinas que interrompam essa es-
calada mortífera fez com que houvesse um enorme esforço 
científico mundial, de laboratórios, fundações, universida-
des, instituições públicas e privadas, com pesquisas, testes 
e produção das esperadas vacinas, que alimentam as espe-
ranças da humanidade pela cura. Desde outubro de 2020, as 
primeiras vacinas começaram a ter sua liberação final para 
uso em escala mundial. 

Na contramão desse esforço, o Governo Federal, 
desde o início, tem a postura de negação da doença, e tenta 
impedir que os governos estaduais e municipais protejam 
as suas populações com isolamento social e, em alguns 
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A ação civil pública movida pelo Sintunesp para reivin-
dicar a correção monetária devida pelo pagamento em atraso do 
13º salário em 2018, quitado somente nos meses de fevereiro e 
maio de 2019, foi vitoriosa e a sentença já transitou em julgado.

No final de 2018, a reitoria da Unesp havia deixado de 
pagar o 13º salário aos/as servidores técnico-administrativos/as e 
docentes estatutários/as, da ativa e aposentados/as, sob a alegação 
de que passava por uma crise financeira. Somente os/as regidos /
as pela CLT, por força de lei, receberam na data correta naquele 
ano. Na época, o Sintunesp e a Adunesp tentaram dialogar com a 
então administração central, mas o impasse se manteve, inclusive 
com a realização de atos públicos em frente à reitoria. Diante dis-
so, ambas as entidades acionaram a justiça pelos direitos dos/as 
estatutários/as e, como a quitação ocorreu nos meses seguintes, a 
demanda passou a ser pela correção dos valores pagos em atraso.

Tanto a ação do Sintunesp quanto a da Adunesp foram vi-
toriosas. Os advogados José Francisco Martins e Alessandra Pini, 
da Assessoria Jurídica do Sintunesp, relatam que todos os recur-
sos interpostos pela reitoria foram negados pela justiça. Agora, 

Colegiados centrais 
‘Chapão’ elege todos os 

inscritos na CCEC e na CCG

Os candidatos e as candidatas do 

Chapão Sintunesp/Associações nas eleições 

complementares aos colegiados centrais, rea-

lizadas entre os dias 10 e 13 de outubro/2022, 

foram todos/as eleitos/as. Estavam em disputa 

vagas cujos mandatos ainda não haviam se en-

cerrado quando ocorreram as eleições gerais, 

em maio.
O Sintunesp agradece aos/as servi-

dores/as pela votação e parabeniza os/as os/as 

eleitos/as, que somarão forças com os/as de-

mais conselheiros/as na defesa dos interesses 

da categoria e da universidade pública. 

A seguir, confira os nomes eleitos pelo 

Chapão Sintunesp/Associações. 

 
CCG (Câmara Central de Graduação)

T: Patrícia Inague (FCT/P. Prudente) 

S: Paulo Roberto Orlandi Ruiz (FCT/ P. Prudente)

CCEC (Câmara Central de Extensão 

Universitária e Cultura)

T: João Batista Lopes (FCT/P. Prudente)

S: Alexandre Monteiro Gimenez (FCT/P. Prudente)

T: Mariana Rodrigues Bighetti Godoy (FE/Bauru) 

S: Raphael Sigolo Ruas Gonçalves (FE/Bauru)

Sintunesp vence ação pela correção monetária do 
13º salário de 2018. Próxima etapa envolve 

cálculos e execução
resta apenas aguardar o despacho definitivo do juiz de primeira 
instância para dar início aos cálculos e à execução da sentença.

Terão direito a receber a correção monetária todos/as os/
as servidores/as estatutários/as, da ativa e aposentados/as, que es-
tavam na Unesp em 2018.

O Sintunesp divulga-
rá novas informações à medida 
que surjam.

‘Unesp Saúde, ‘assédio e racismo’, ‘saúde mental’... 
Acompanhe ao vivo, nos dias 26 e 27/10, as 

palestras do 19º Encontro Sintunesp/Associações
 O 19º Encontro Sintunesp/Associações, tradicional evento promovido 
pelo Sindicato e associações locais, acontece este ano de 25 a 28/10, na cidade 
de São Pedro/SP. A atividade contará com três palestras, que terão transmissão 
ao vivo pelo Youtube do Sintunesp. A seguir, confira os temas e os links. Se não 
puder assistir na hora, acesse depois as gravações.

Unesp Saúde – informações e esclarecimentos
Dia 26/10, 10h - Link: https://youtu.be/8tE5l6l25wI

Com a presença do novo superintendente do plano, professor Paulo 
Alexandre Monteiro de Figueiredo. O objetivo é abrir espaço para esclareci-
mentos sobre as dúvidas surgidas a partir das mudanças introduzidas na adminis-
tração do plano, neste ano. 

Violência de gênero e a Universidade: Assédio e racismo
Dia 26/10, 14h - Link: https://youtu.be/Nrk5TUT1Ktc

Com Lídia Maria Vianna Possas, docente junto ao Programa de Pós-
Graduação na FFC/Unesp, de Marília; coordenadora do Laboratório Interdisci-
plinar de Estudos de Gênero/LIEG-Unesp e do GT Gênero da Associação Na-
cional de História – ANPUH, Seção São Paulo; Ouvidora local na FFC Unesp.

Saúde mental - Pensando juntos em satisfação, 
sobrecarga e qualidade de vida

Dia 27/10, 14h - Link: https://youtu.be/QTJzqlgX1dA
Com Debora Maria Salimon Pinto, enfermeira na Secretaria de Saúde 

de São José do Rio Preto desde 2008; atualmente, na gerência de um CAPS II. É 
mestranda em Enfermagem pela Famerp, pesquisando o tema: ‘Saúde mental, sa-
tisfação e sobrecarga laboral em profissionais de Centros de Atenção Psicossocial 
durante a crise do Covid-19’.

Ato público 
em frente à 
reitoria, em 
22/1/2019


