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Eleição de representante do SINASEFE-SP no CONSUP - Perfis dos(as) candidatos(as)

Representantes de base e demais sindicalizados,
 
Apresentamos a vocês os candidatos(as) inscritos(as) para eleição a representante do Sinasefe no  CONSUP. 
Aproveitamos para alertar para a importância desse momento e para a necessidade de escolhermos uma pes-
soa que tem um real compromisso com a luta sindical e cujo envolvimento se demonstra, por exemplo, em 
sua participação nas Assembleias e envolvimento nas atividades do sindicato como um todo.
 
É importante atentarmos para não escolhermos alguém que não represente de fato a nossa luta. Mesmo que 
hajam mecanismos para destituir essa pessoa, caso ela não condiza em sua prática representativa com os 
critérios já divulgados e aja em flagrante desacordo com os princípios do sindicato, lembramos que muito 
estrago pode ser feito antes que isso aconteça.
 
Lembramos que as informações para os procedimentos da eleição estão disponíveis no site. Se necessário 
podem entrar em contato com a sede para maiores esclarecimentos.
 
No interim, confiamos no esforço e na mobilização de todos para que tenhamos um resultado condizente 
com nossas necessidades na atual conjuntura.
 
Força, esperança e luta para nós!
 

 Coordenação Funcional.
 

  
PERFIS DOS(AS) CANDIDATOS(AS)

 
  Airton Severiano - Campus São João da Boa Vista
 
Texto apresentado: Me Candidato a representante do Sinasefe/SP, no Consup/IFSP. me disponibilizando a 
comparecer as assembleias pela mesma, deferidas no âmbito de proporcionar de forma legal os  melhores 
caminhos para a instituição em conformidade com as decisões das assembleias gerais do Sinasefe/SP.
 
 
 Antonio Augusto Teixeira Pinto de Moraes - Campus Campinas
 
Texto apresentado: Companheiros. Vários de vocês já me conhecem, de minhas lutas no IFSP pela Estatuin-
te, pela independência do CONSUP e outras.
Já fui por duas vezes conselheiro do CONSUP do IFSP. Apresento-me agora, muito respeitosamente, para 
uma nova empreitada, que integra minha militância politica e sindical com a rica experiencia anterior no 
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Consup: A Representação do SINASEFE-SP no CONSUP.
Enquanto conselheiro tive participação marcante na luta contra a intervenção na Estatuinte. Jamais cedi à 
pressões de qualquer forma nem transigi com o ato que interrompeu.
Sempre lutei contra a interferência da Reitoria no conselho. Hoje estamos na iminência de  um retrocesso 
muito grande. O conselho a partir de agora vai se debruçar sobre os documentos da Estatuinte e, como já 
vimos e sabemos, tentativas de interferências ocorrerão.
Meu histórico nessa luta já é um compromisso por si só, mas formalizo aqui o compromisso:
Lutar no CONSUP e me posicionar sempre de acordo com as  deliberações tomadas nas assembleias do SI-
NASEFE.
Lutar para que tudo aquilo que for definido pela Estatuinte não seja revertido no CONSUP.
Aqui um pouco mais sobre mim como conselheiro: http://antonioconsup.blogspot.com.br.
 
  
 Tatyana Murer Cavalcante - Campus São Paulo e Reitoria
 
Texto apresentado: Sou professora de Educação/Pedagogia no IFSP desde 2012, inicialmente em Bragança 
Paulista e atualmente no Campus São Paulo.
Em Bragança, fui Diretora de Base do SINASEFE-SP (2013-2016). Fui representante deste sindicato na Co-
missão de Atribuição Docente que elaborou a resolução 112/2014.
Atualmente não possuo cargo de Coordenação no SINASEFE-SP, entretanto continuo militante assídua, den-
tro e fora da instituição.
Sou membro do CONSUP (2014-2017) no segmento docente, para o qual fui eleita pela defesa da educação 
integral em nosso instituto.
Sou membro do NEABI-IFSP. Atuo no movimento social GT Indígena do Tribunal Popular.
A militância não pode se restringir à esfera sindical, precisa permear a prática pedagógica e os movimentos 
sociais.
Realizei todos os meus estudos em escola pública e, por ela, LUTO!
Pela educação pública de qualidade, nenhum direito a menos!
FACEBOOK: Professora Tatyana; EMAIL: tatyonca@gmail.com

 Victor Rodolfo Lomnitzer - Campus Cubatão
 
Texto apresentado: Meu intento é representar os interesses da nossa categoria neste organismo, visando a 
nossa defesa de todos e quaisquer prejuízos que possam surgir a partir das decisões nele tomadas.
Não viso apenas os interesses dos professores e dos companheiros administrativos, mas dos alunos que em 
nosso Instituto confiam seus futuros.
A história do SINASEFE finalmente começa a tomar um rumo de independência e combatividade.
Por isso, e só por isso, aceitei o desafio que meus camaradas me propuseram.
Será uma honra representar aqueles que querem, de fato, ver esta mudança!

COORDENAÇÃO FUNCIONAL SINASEFE-SP
UM SINDICATO INDEPENDENTE E COMBATIVO


