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Veja quais foram as palestras, os
encaminhamentos e moções aprovados.

Sintunesp e Associações:
Um pouco da nossa história em comum

O

relacionamento entre Sintunesp e
Associações é tão antigo quanto a história da
organização dos servidores da Unesp.
Quando o Sintunesp foi fundado, em
setembro de 1989, num congresso realizado no
Campus de Jaboticabal, as Associações locais
já existiam. Até então, elas eram as únicas
entidades representativas da categoria. A
partir dali, foram mantidas para cumprir um
papel assistencial: convênios, festividades,
eventos esportivos entre outros.
Com o passar do tempo, no entanto,
a conjuntura foi levando as associações a
encararem novos desafios. Nos momentos
de luta, como nas datas base, muitas delas
passaram a se juntar ao Sindicato para
fortalecer a categoria.
Em 1995, Sintunesp e Associações
se uniram pela primeira vez para montar

o “Chapão das Entidades”, visando às
eleições aos órgãos colegiados centrais da
Unesp naquele ano. No final de julho de
1995, foram realizadas eleições prévias, que
indicaram os candidatos que seriam apoiados
pelo Sindicato e Associações. Esta forma de
organização persiste até hoje.
A aproximação entre Sindicato e
Associações foi se estreitando cada vez
mais, sempre na defesa dos interesses da
categoria. Em 2002, um novo e importante
passo foi dado neste sentido: Nos dias 7 e 8 de
fevereiro daquele ano, no campus de Marília,
aconteceu o I Encontro de Associações de
Servidores e Sintunesp. Desde então, o
encontro acontece todos os anos, sempre
colocando em pauta assuntos de interesse dos
servidores da Unesp”.
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Sob o slogan

“15 ANOS DE UNIÃO E DE LUTAS”,
XV Encontro de Associações e
Sintunesp definiu posição sobre temas que
afetam os servidores da Universidade
Realizado em Águas de São

Pedro, de 26 a 29 de outubro, o XV
Encontro de Associações e Sintunesp
simbolizou mais uma etapa na união
entre as entidades representativas dos
servidores técnico-administrativos da
Unesp.
Falando em nome da comissão organizadora na abertura do
evento, Aparecida Saturnino Mesquita Romero, de São José do Rio Preto,
resgatou a importância da parceria.
“É desta união que tem resultado, há
muitos anos, a montagem do Chapão
de representantes para atuar junto aos
órgãos colegiados, norteados pelos
princípios claros de defesa dos interesses da categoria e da universidade
pública”, destacou. Além dela, fizeram parte da comissão João Carlos
Camargo de Oliveira, também de
Rio Preto, Irene Mendes de Souza e

Cida, Rosana, João Carlos e Irene, membros da Comissão
Organizadora, na abertura do Encontro

Rosana Aparecida Bicudo da Silva,
ambas de Botucatu. Cida agradeceu
ao grande apoio dos funcionários do
Sintunesp: Noemi Segecs Lapa, José
Aparecido Rosalem e Rosângela Aparecida Calvi.
“Nestes momentos difíceis

que vivemos, o slogan deste encontro assume relevância ainda maior”,
frisou Alberto de Souza, coordenador
político do Sintunesp, em referência
à conjuntura interna – ausência de
diálogo e autoritarismo no trato com
os servidores – e na conjuntura mais
ampla, com seguidos ataques que
chegam de Brasília e que ameaçam
aniquilar direitos duramente conquistados pela classe trabalhadora.
Nas falas iniciais e nas intervenções que permearam todo o encontro, foi reforçada a necessidade de
envolver mais associações nas próximas edições do evento, além de combater a postura de algumas chefias locais, que dificultaram a participação
dos servidores no encontro deste ano.
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Palestras

O XV Encontro contou com
palestras da professora Niura Aparecida de Moura Ribeiro Padula, do
campus de Botucatu, sobre “Saúde
espiritual no trabalho”, e do psicólogo
da Unesp Marcos Ricardo Datti Micheletto, sobre “Relações socioprofissionais e sua influência na qualidade
de vida no trabalho’.
O professor Trajano Pires da
Nóbrega, superintendente do Unesp
Saúde, participou do Encontro para
dar explicações e sanar dúvidas so-

bre o plano.
Também houve um período para que membros do Chapão
falassem sobre a intervenção nos
colegiados centrais – CO, CADE,
CEPE e comissões diversas –, principais pontos em pauta e desafios
que se aproximam. “Muitas pessoas
perguntam de que adianta participar
destes órgãos, se nosso peso é mínimo”, relatou uma das expositoras,
Márcia Querido Moreira, de Guaratinguetá, membro do CEPE. “O que
alguns não sabem é que muitos te-

mas sequer entrariam em discussão,
não fosse pela participação e insistência do nosso Chapão, e as medidas nocivas aos trabalhadores e à
Universidade não seriam denunciadas”, disse Márcia.
O advogado José Francisco Martins, da assessoria jurídica do
Sintunesp, participou do Encontro e
procurou sanar dúvidas sobre o funcionamento das associações e direitos
dos servidores.
O XVI Encontro, em 2017, já
tem local definido: Bauru.

A professora Niura, do campus de Botucatu, falou sobre
“Saúde espiritual no trabalho”

Marcos Roberto, psicólogo da Unesp, abordou o tema
“Relações socioprofissionais e sua influência na qualidade de vida no trabalho”
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Mesa durante o Encontro, com representantes
do Sintunesp e dos campi presentes

O papel e a importância da atuação do Chapão Sintunesp/
Associações foram abordados por vários representantes
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As moções aprovadas no XV Encontro

A plenária final do XV Encontro de
Associações e Sintunesp aprovou sete
moções, todas já encaminhadas aos
seus destinatários logo em seguida
ao término do evento. Elas podem ser
conferidas a seguir.

Defesa do nosso
direito de greve. Repúdio à
decisão do STF
Os presentes ao XV Encontro de Associações e Sintunesp vêm a público para
repudiar a decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF), proferida em votação realizada
em 27/10/2016, quando estava em pauta o
julgamento de um recurso originado numa
greve na Fundação de Apoio à Escola Técnica
(Faetec), do Rio de Janeiro, em 2006. Por 6 votos
a 4, a decisão foi de que o poder público deve
cortar os salários dos servidores em greve.
Embora o julgamento refira-se a este
caso específico, a decisão do STF passa a ter
repercussão geral e obriga todos os tribunais
do país a adotarem o entendimento da corte
suprema sobre o tema.
Não por acaso, o julgamento do STF
tem um desfecho agora, apesar de vir se arrastando há anos. Não por acaso, o julgamento
acontece em meio a uma sequência de ataques
ao funcionalismo público e aos trabalhadores
de conjunto, desferidos pelos Poderes Executivo e Legislativo (como a PEC 241/2016 e as
reformas trabalhista e da Previdência). Não
por acaso, tudo acontece em meio à onda conservadora que inunda o país a partir da posse
de um governo ilegítimo e capataz dos interesses dos grandes grupos econômicos.
Legalizar o corte de salários a priori,
antes mesmo que uma greve seja considerada
ilegal, significa concretamente esvaziar o direito de greve dos servidores públicos.
Repudiamos esta decisão de cunho
fascitoide da corte suprema do país, que atenta diretamente contra os trabalhadores do serviço público e aponta para um endurecimento
do regime político, de forma que lembra em
muito os tempos sombrios da ditadura militar.
Já sofremos outros ataques e não nos
curvamos. Somos parte de uma classe trabalhadora que conquistou direitos com o suor e
até o sangue de seus lutadores. Não será agora que iremos nos curvar. Iremos em frente!

Chamado à nova gestão: Definir
prioridades a partir de efetivo diálogo
com a comunidade
Em meio à realização deste XV Encontro de Associações e Sintunesp, tendo sido informados dos resultados das eleições à Reitoria da Unesp para o quadriênio
2017/2021, vimos a público para lançar um chamado aos
eleitos. Observando os números que emergem dos quadros
de votação, em primeiro e segundo turnos, vemos o enorme descontentamento de grande parte da comunidade
unespiana. Esperamos que essa constatação reforce a sensibilidade dos gestores eleitos em relação às agruras que
nos afetam e às expectativas que mantemos.
Ainda que o processo eleitoral feito na Universidade esteja calcado numa divisão antidemocrática e sem
igualdade entre os segmentos, cobramos dos próximos
gestores que representem os anseios desta comunidade, e
não apenas repitam práticas anteriores de lamentável subserviência ao governo do Estado.
Assim, reivindicamos da nova gestão que abra efetivamente o diálogo com os três segmentos e que as prioridades que vierem a ser definidas atendam à ampla maioria
e não apenas a pequenos grupos. Que faça uso efetivo da
transparência no trato dos números e das contas que interessam a todos nós.
É preciso interromper a prática rotineira de
descarregar nos salários e nas condições de trabalho o ônus
das propaladas “crises”, ameaçando direitos conquistados
pelos trabalhadores a duras penas. É preciso discutir e
restabelecer a contratação de servidores docentes e técnicoadministrativos, pois o enxugamento dos nossos quadros
vem levando a Universidade e a sua comunidade ao
adoecimento.
Também reivindicamos da nova gestão que caminhe junto com a comunidade e suas entidades representativas na luta por mais recursos para as universidades públicas, contra os ataques que sopram de Brasília e que visam a
preservar os lucros dos banqueiros e empresários, cortando
da saúde e da educação. Estas medidas podem estrangular
as universidades e o conjunto dos serviços públicos.
De nossa parte, vamos resistir e prosseguir na luta:
Em defesa da universidade pública, contra o arrocho salarial, por isonomia, contra o corte de direitos, retorno das
carreiras e contratações emergenciais!
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As moções aprovadas no XV Encontro

Nenhum direito a
menos! Fora,
governo ilegítimo!
Os presentes ao XV Encontro de Associações e Sintunesp
vêm a público para repudiar a
truculência e a repressão contra
movimentos sociais organizados,
que estão se transformando em fatos
cotidianos no estado de São Paulo
e em todo o país. Multiplicam-se
os casos em que as lutas sociais –
greves, ocupações, passeatas – são
tratadas como caso de polícia, sem
que as suas reivindicações sejam
democraticamente
discutidas.
A recente greve dos servidores
técnico-administrativos da Unesp,
embora não submetida à força
policial, foi tratada à base do
autoritarismo e da ausência do
diálogo.
Estes fatos ocorrem, não
por acaso, num momento em que
o país navega por mares políticos
turbulentos, em que os poderosos
empresários da Fiesp, banqueiros
e outros setores da classe dominante burguesa impõem um novo
governo por vias golpistas, à margem do processo eleitoral.
E este governo ilegítimo,
que reúne os setores mais atrasados da oligarquia brasileira, já deixa claro a que veio: jogar o peso
da crise sobre os trabalhadores e
a população pobre do país. Essa
foi a contrapartida exigida pelos
financiadores do golpe. Querem
reformar a Previdência (para dificultar ainda mais o direito à aposentadoria), querem “flexibilizar”
direitos trabalhistas (cortar ou
diminuir 13º salário, férias, FGTS
etc.), querem desvincular as verbas destinadas para saúde e educação (PEC 241/2016), reformar
e esvaziar o currículo do Ensino
Médio à base da canetada presidencial, entre outros ataques.
Neste cenário, vivemos
um clima de retrocesso social e
cultural, que pode nos fazer perder direitos arduamente conquistados. Não vamos aceitar! Resistiremos!

Não à Reforma da Previdência. Repúdio aos
ataques contra os trabalhadores e, em especial,
aos direitos da mulher
Os presentes ao XV Encontro de Associações e Sintunesp repudiam veementemente a Reforma da Previdência, em gestação nos
porões do governo Temer, e que ameaça extinguir ou deformar direitos históricos dos trabalhadores. Entre as medidas ventiladas estão:
rebaixamento dos valores do teto dos benefícios, adoção de idade mínima para as aposentadorias por tempo de contribuição, desvinculação do valor dos benefícios previdenciários do salário mínimo, desvio
dos recursos da Seguridade Social para outros fins e total impulso da
previdência complementar privada.
Chama-nos a atenção a proposta de estabelecer uma idade
mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres. Em
primeiro lugar, porque vivemos num país cuja expectativa média de
vida é de 75,2 anos, mas que não passa de 69,7 no Maranhão, ou de 70,4
anos em Alagoas, por exemplo.
Em segundo lugar, e não menos importante, porque vivemos
numa sociedade onde ainda predominam concepções machistas, que reservam à mulher o maior ônus dos trabalhos domésticos e do cuidado
com os filhos, ainda que tenham a maior parte do dia consumido por sua
atuação no mercado de trabalho.
Não poderemos aceitar este descalabro, esta tamanha atrocidade! Por isso, fazemos um chamamento a todos para resistir e lutar em defesa da Previdência Social Pública! Vamos construir frentes com outros
setores da classe trabalhadora!

O XV Encontro também aprovou outras moções, que podem ser
conferidas no site do Sindicato (www.sintunesp.org.br). São elas:
- Não ao congelamento de verbas para os serviços públicos!
Repúdio à PEC 241, agora PEC 55
- Repúdio ao autoritarismo e à ausência de diálogo.
Trabalhadores da Unesp exigem respeito
- Por uma postura democrática e aberta da Reitoria à mesa de
conciliação

Cobertura do XV Congresso
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Encaminhamentos aprovados na plenária final do
XV Encontro de Associações e Sintunesp
- A plenária final do XV Encontro aprovou a indicação de
dois nomes para compor a Ouvidoria do Unesp Saúde:
(T) Djalma Santos Bovolenta (Botucatu) e (S) Laura Silmara Pedroso Pereira (Rio Claro);
- Para o próximo encontro, discutir e aprovar qual deve
ser o tempo de atuação da Comissão e da Ouvidoria (vinculados às Associações e ao Sindicato) do Unesp Saúde;
- Fica acordada a participação de mais membros para as
Associações que queiram “assumir” as despesas;
- Quanto
às votações,
serão
em
consenso deDAplenária
SINTUNESP
- SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
UNESP (um
SINTUNESP - SINDICATO
DOS TRABALHADORES
DA
UNESP
voto por Associação);

XV ENCONTRO
DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO
XV ENCONTRO DAS
E SINDICATO
- OASSOCIAÇÕES
XVI
Encontro
será promovido pela

Assuneb-Bauru, conforme anunciado por seu
representante, José Aparecido Castelli.

BALANCETE DO XV ENCONTRO

26.10 DE
A 29.10.2.016
- ÁGUAS DE SÃO PEDRO/SP
26.10 A 29.10.2.016 - ÁGUAS
SÃO PEDRO/SP

ASCA

ASSOCIAÇÕES

ASSOCIAÇÕES

PARTICIPANTES
ASCA

PARTICIPANTES

CAMPUS
VALOR

CAMPUS

MENSALIDADE

ARAÇATUBA

ARAÇATUBA
R$ 200,00
ARARAQUARA
R$ 200,00

ASCAR

ASCAR

ARARAQUARA

ASSUNEB

ASSUNEB

BAURU

ASU

ASU

BOTUCATU

ASERCAU

ASERCAU

GUARATINGUETÁ

ASFAFI

ASFAFI

RIO CLARO

GUARATINGUETÁ
R$ 2.000,00
RIO R$
CLARO
2.000,00

ASTAIBILCE

ASTAIBILCE

S.J. DO RIO PRETO

S.J. DO
RIO PRETO
R$ 2.000,00

SINTUNESP

SINTUNESP

BAURU
R$ 800,00
BOTUCATU
R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

VALOR DA ARRECADAÇÃO
VALOR DA ARRECADAÇÃO
VALOR
SINTUNESP
PAGOU PARA AS ASSOC.
VALOR SINTUNESP PAGOU PARA
AS ASSOC.

R$ 11.200,00

VALOR
VALOR DA

VALOR DA
VALOR
MENSALIDADE TOTAL
INCRIÇÃO
INCRIÇÃO
R$ 200,00 R$ 400,00
R$ 200,00
R$ 200,00
R$ 200,00 R$ 400,00
R$ 200,00
R$ 200,00
R$
800,00
R$
400,00
R$ 400,00
R$ 1.200,00
R$ 2.000,00 R$ 3.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 2.000,00 R$ 3.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$
2.000,00
R$ 200,00
R$ 200,00
R$ 2.200,00
R$ 2.000,00 R$ 3.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 2.000,00 R$ 3.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$
11.200,00
R$
5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 16.200,00
R$ 3.800,00

VALOR
DA TRANSFERÊNCIA
ASERCAU - GUARATINGUETÁ
VALOR DA TRANSFERÊNCIA
ASERCAU
- GUARATINGUETÁ
VALOR
TOTAL
DE
ARRECADAÇÃO
SALDO DO ENCONTRO 2.015
VALOR TOTAL DE ARRECADAÇÃO E SALDO DO ENCONTROE 2.015

ASCA

ASCAR

ASSOCIAÇÕES

ASSOCIAÇÕES

CAMPUS

PAGO PELO SINTUNESPPAGO PELO SINTUNESP
ASCA
ARAÇATUBA
ASCAR

ARARAQUARA

01 - PESSOA (CONVIDADA)
01 - PESSOA (CONVIDADA)
REITORIA
REITORIA

02 - PESSOAS (CONVIDADAS)
02 - PESSOAS (CONVIDADAS)
VALOR SINTUNESP PAGOU
VALOR SINTUNESP PAGOU

OURINHOS
ASRUNESP
SOROCABA

CAMPUS
VALOR
MENSALIDADE
ARAÇATUBA
R$ 200,00

ASRUNESP
R$ 400,00
SOROCABA
R$ 800,00
R$ 2.600,00

EDITORA UNESP

LIVROS

LIVROS

UNESP SAÚDE

UNESP SAÚDE

BOLSAS /CAMISETAS

BOLSAS /CAMISETAS

DESPESAS

DESPESAS

VALOR

VALOR

HOSPEDAGENS
/ ALIMENTAÇÕES
/ AUDITÓRIO / EQUIPAMENTOS
HOSPEDAGENS / ALIMENTAÇÕES
/ AUDITÓRIO
/ EQUIPAMENTOS
R$ 51.420,50

R$ 51.420,50

DECORAÇÕES
DOS DE
JANTARES
DECORAÇÕES DOS JANTARES
/ ARRANJOS
FLORES / ARRANJOS DE FLORES
R$ 1.500,00
MATERIAL
DE
PREPARAÇÃO
DO
XV
ENCONTRO
MATERIAL DE PREPARAÇÃO DO XV ENCONTRO
R$ 318,45

R$ 1.500,00

FAIXAS / BANNER

FAIXAS / BANNER

R$ 175,00
PARTICIPANTES
/ BRINDES DE HOMENAGENS
BRINDES PARTICIPANTESBRINDES
/ BRINDES
DE HOMENAGENS
R$ 2.495,00
TOTAL DAS DESPESAS TOTAL DAS DESPESAS
R$ 55.908,95
VALOR TOTAL DA ARRECADAÇÃO
VALOR TOTAL DA ARRECADAÇÃO
R$ 28.152,80
DEBITO
SINTUNESP
PAGOU O VALOR RESTANTE)
DEBITO ( SINTUNESP PAGOU
O (VALOR
RESTANTE)
-R$ 27.756,15

R$ 318,45
R$ 175,00
R$ 2.495,00
R$ 55.908,95
R$ 28.152,80
-R$ 27.756,15

R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$ 1
R$
R$

R$ 28.152,80

R$ 400,00 R$ 600,00
R$ 200,00
R$ 200,00
R$
800,00
R$
400,00
R$ 400,00
R$ 1.200,00
R$ 2.600,00 R$ 3.800,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00

PATROCÍNIOS

PATROCÍNIOS

R

R

R$ 2

R$ 200,00 R$ 200,00
R$ -00
R$ -00
R$
800,00
R$
400,00
R$ 400,00
R$ 1.200,00
R$ 400,00 R$ 600,00
R$ 200,00
R$ 200,00

EDITORA UNESP

TOT

R$ 8.152,80

VALOR
VALOR DA
VALOR DA
VALOR
MENSALIDADE TOTAL
INCRIÇÃO
INCRIÇÃO

ARARAQUARA
R$ 800,00
OURINHOS
R$ 400,00

VAL

VAL

TOT

R

R$ 1

R

R

R$ 1

R$ 3

