BOLETIM SINTUNESP

22/11/2018

Sindicato dos Trabalhadores da Unesp

Nova Diretoria Colegiada toma posse e inicia
a gestão 2018/2021 à frente do Sintunesp
Eleitos reafirmam compromisso com a defesa dos trabalhadores e da educação pública

N

a manhã de 14/11, em cerimônia
realizada no auditório do 7º andar do prédio
da Praça da Sé, tomaram posse os membros
da nova Diretoria Colegiada e do Conselho
Diretor de Base do Sintunesp, eleitos no pleito realizado em 12/9/2018. Eles fizeram parte
da chapa única (Sindicato somos todos nós!
Unidos venceremos!) e estarão à frente da direção do Sindicato no período 14/11/2018 a
13/11/2021.
O evento de posse foi conduzido
pelo companheiro Jorge Guilherme Cerigatto (FE/Bauru), eleito para a Coordenadoria
Jurídica do Sintunesp. Ele abriu os trabalhos
registrando um pouco da história do Sindicato, criado há 29 anos,
em setembro de 1989, em congresso no campus de Jaboticabal.
“Nestes tempos difíceis que assolam nosso país, em que os direitos sociais, trabalhistas e democráticos dos brasileiros estão na
berlinda, mais do que nunca é importante termos uma entidade
sindical forte, unificada com as associações locais e com suas co-irmãs da USP, da Unicamp e do Centro Paula Souza”, disse.
Jorge agradeceu ao precioso trabalho realizado pelos
membros da Comissão Eleitoral, que conduziram todo o processo:
Nilse Ribeiro da Silva (Botucatu, presidente), Rodrigo Bernardo
e Valtenir José Ferreira de Souza (ambos de S.J. do Rio Preto) e
José Bonetti Júnior (Bauru). Em seguida, convidou os presentes a
comporem a mesa: Alberto de Souza (reeleito para a Coordenadoria Política do Sintunesp), João da Costa Chaves Júnior (da Adunesp/Coordenação do Fórum das Seis), Paulo César Centoducatte
(Adunicamp), Guilherme Cortez (do CA de Direito de Franca e representante estudantil junto ao Fórum das Seis), Marcílio Ventura
(do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp/STU) e o deputado
estadual Carlos Giannazi (PSOL/SP).

Tempo de união

Foi comum nas falas
de todos os presentes na cerimônia de posse a preocupação
com os resultados das eleições
de 2018, com Jair Bolsonaro
na presidência da República
e João Dória no governo do
Estado de São Paulo, o que
coloca de imediato algumas
questões para o país e para as
universidades públicas. “Ambos têm defendido, de dife-

Os diretores empossados e representantes das entidades convidadas

rentes formas, propostas de transformação das universidades em
instituições de caráter privado, inclusive aventando a possibilidade de acabar com a gratuidade do ensino superior público e
de diminuir drasticamente os recursos estatais a elas destinados”,
alertou o representante da Adunesp, João Chaves. “Infelizmente,
há uma sintonia entre as propostas dos eleitos e a forma como a
atual Reitoria da Unesp está propondo um drástico pacote de reformas, que terão forte impacto sobre a vida da comunidade e do
funcionamento da instituição, sem a discussão necessária com os
envolvidos”, prosseguiu Chaves.
“Elegeram o servidor público como inimigo do ajuste
fiscal, para justificar propostas que visam acabar com a estabilidade e com o concurso público”, pontuou o deputado Giannazi.
“Isso tudo se agrava com a perspectiva de uma reforma
da Previdência ainda mais draconiana do que a proposta pelo governo Temer, e da tentativa de criminalizar os movimentos sociais
e, em particular a atividade docente”, enfatizou Centoducatte, da
Adunicamp, referindo-se ao projeto “Escola sem Partido”, já apelidado de “lei da mordaça”, por
tentar estabelecer uma censura
sobre o conteúdo das aulas.
O estudante Guilherme
Cortez reforçou a importância
da unidade entre as entidades do
Fórum das Seis para defender a
educação pública e os direitos
dos trabalhadores e estudantes.
Concluindo as falas dos
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convidados, o representante do STU, Marcílio Ventura, frisou o
papel dos sindicatos no diálogo com todos os trabalhadores, independente da opção que tenham tomado nas eleições. “A realidade
é que vêm muitos ataques por aí. Temos que nos unificar para
reagir e defender nossos direitos sociais e trabalhistas e os direitos
das minorias”, encerrou.

Homenagem aos que saem

A companheira Alice da Silva Leite Vieira, de Marília,
eleita como suplente na Coordenadoria Administrativa, fez uma
homenagem aos membros que não mais continuarão na direção
do Sintunesp. “Aos que terminam hoje sua jornada e optaram por
não concorrer a cargo eletivo, temos a certeza de que continuarão na defesa de nossa entidade sindical e dos trabalhadores”. Ela
também saudou os novos membros da Diretoria Colegiada e do
Conselho Diretor de Base, que tomavam posse naquele momento:
“Sabemos das dificuldades, que serão muito maiores, e sabemos
dos ataques que, com certeza, vamos sofrer. Podemos perder ou
ganhar, mas teremos sempre união, garra e satisfação de não termos fugido da luta e do dever cumprido. A luta continua! Estamos
juntos, companheiras e companheiros!”
Finalizando a posse, Alberto de Souza, de Bauru, reeleito para a Coordenadoria Política do Sintunesp, reafirmou os
princípios defendidos pela entidade: defesa integral dos interesses da categoria e da universidade pública, gratuita e a serviço da
população. Ele também fez questão de agradecer a todos os que
contribuíram para as lutas no mandato que se encerra. “Na pessoa
do companheiro Wagner Alexandre, que ocupou a Coordenadoria Administrativa no mandato cessante e não mais continuará na
próxima gestão, quero agradecer a todos os que não mais seguirão
na diretoria da entidade, mas que certamente permanecerão conosco nas batalhas que virão.”
Nas páginas seguintes, confira carta do companheiro Wagner Alexandre, de Araçatuba, que encerra sua participação na diretoria.

Diretoria Colegiada – Mandato 2018/2021
Coordenadoria Política			
(T) Alberto de Souza - Bauru/FC		
(S) Beatriz Galvão Nogueira - São José dos Campos/ICT
Coordenadoria Administrativa
(T) Claudio Roberto Ferreira Martins – Sorocaba/ICT
(S) Alice da Silva Leite Vieira – Marília/FFC
			

Coordenadoria Financeira
(T) João Carlos Camargo de Oliveira – SJRP/IBILCE
(S) Sidival Antunes de Carvalho – Ilha Solteira/FE
			

Coordenadoria de Imprensa e Comunicação
(T) Ademir Machado dos Santos – Guaratinguetá/FE
(S) Marco Aurélio Alves Rezende - Franca/FCHS
			

Coordenadoria de Formação e Cultura		
(T) Aparecida Saturnino Mesquita Romero – SJRP/IBILCE
(S) Fabiano Manzatti Soares – Araçatuba/FMV
				

Coordenadoria Saúde e Meio Ambiente		
(T) Rosana Aparecida Bicudo da Silva – Botucatu/IB
(S) Paulo César de Moraes – Assis/FCL
				

Coordenadoria Jurídica			
(T) Jorge Guilherme Cerigatto - Bauru/FE		
(S) Valdomiro Rodrigues de Souza - Marília/FFC
				

Coordenadoria dos Aposentados		
(T) Antonio Carlos Homem - Jaboticabal/FCAV
(S) Thelma Aparecida Gomes - Araraquara/FO

Conselho Diretor - Mandato 2018/2021
Franca: (T) Miguel Ângelo Gasparotto e (S) Antonio Marcos dos Santos
Ilha Solteira: (T) Leandro Carlos da Silva e (S) Edinaldo Aparecido Rosa
Bauru FE: (T) Fernando Rodrigues V. M. Lobo e (S) Mariana R. B. Godoy
Bauru AG: (T) EriK Luciano Mulato e (S) João Paulo Simeão
Sorocaba: (T) Ermogenes Jacinto S. Jr. e (S) Lucas Santacapita Mathias
SJ dos Campos: (T) Marcio de Paula Lima e (S) Francisco A. S. Neto
Marília: (T) Bruna Carla de Carvalho Amaral e (S) Gustavo Brito de Oliveira
Botucatu IB: (T) Fátima Ap. de Pinho e (S) Renata Falaguera Villas Boas
Guaratinguetá: (T) João Inácio Pinto Costa e (S) Flávio Domingos

À esquerda,
fala o
deputado
Giannazi.
Abaixo, Nilce,
presidente
da Comissão
Eleitoral

Na foto acima, fala
Alberto, Coordenador
Político do Sindicato.
À esquerda,
Alice e Jorge,
respectivamente
membros das
Coordenadorias
Administrativa e
Jurídica
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CARTA Á COMUNIDADE UNESPIANA!
É com alegria e com sinceridade, que faço deste, o momento único e mais do
que adequado para declarar minha gratidão a todos os meus companheiros da
UNESP, em específico, aos servidores técnicos administrativos, que durante
grande parte da minha vida profissional, confiaram a mim o seu voto, em todos
os pleitos eleitorais que me candidatei e me elegi.
Onde, carreguei por muito tempo a responsabilidade de representar essa
grandiosa e respeitada categoria de servidores da minha Universidade, a qual
honradamente faço parte.
Se aqui cheguei, não foi apenas por mera vontade pessoal ou política, mas por
um objetivo solidário com a classe trabalhadora e, de ser útil a minha
Universidade e ao conjunto dos segmentos que são o alicerce e a base que a
constrói, e que faz dela, uma Universidade respeitada, e estar entre as
melhores Universidades do Brasil.
Missão difícil, mas que encarei como um objetivo profissional a ser alcançado
e, superado a cada momento de dificuldade e de críticas, ao qual passei a
conviver a partir da decisão de nos representar.
Sabedor de que teria que matar um leão a cada dia, para buscar o melhor para
nossos representados, ciente de que meus esforços, meu empenho e de meus
Companheiros de Diretoria, não seriam para mim e para todos nós, a garantia
de alcançar e obter o resultado esperado e almejado por todos, mesmo assim
segui adiante.
Sou grato também aos companheiros com quem dividi essas
responsabilidades, tanto no SINTUNESP, quanto nos órgãos colegiados
Centrais e Locais, muito aprendi, principalmente com companheiros que antes
de mim, já abraçavam essas lutas, cada um com o seu grau de importância e
valor, me despertaram além da admiração, a convicção da importância das
lutas e da nossa participação, na busca do respeito pessoal e profissional,
tanto na forma individual e ou coletiva e de onde tirei várias lições.
Lembro-me do início da minha jornada e o quanto era despreparado e
inseguro, por saber do peso e da responsabilidade que tinha em minhas mãos,
e de quanto seria de fundamental importância, o apoio que recebi de meus
companheiros e da comunidade que me escolheu para essa honrosa missão, a
qual me trouxe aprendizado, conhecimento e crescimento...
O Sindicato foi muito importante nesse processo, e muito colaborou para meu
crescimento e desenvolvimento, não poderia deixar de frisar, o quanto é
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importante essa entidade em nossa vida profissional, seja atuando dentro ou
fora dela, além de lembrar aqui, que foi construída pelas mãos de todos nós
trabalhadores.
Se, evoluímos como profissionais, essa entidade teve e tem papel fundamental
nos resultados obtidos, e isso só foi possível em conjunto com a força e
participação dos trabalhadores, mas ainda, faltam muita conscientização e
cultura política em cada um de nós UNESPIANOS para tornar nosso Sindicato
cada vez mais forte e respeitado.
Avaliando o óbvio, de que não somos eternos em lugar nenhum, e que em
nossas representações, em órgãos e instituições, isto também é verdadeiro,
onde somos passageiros, entendendo a necessidade da renovação, é por isso,
que venho declarar a todos, que a minha jornada chega ao fim, que não mais
darei sequencia a propósitos eleitorais no Sindicato, mas estarei na torcida
pelos que continuarão na luta, mas estarei na luta de outra forma, participando
de atos e eventos convocados pela entidade, mas agora, apenas como um
servidor consciente da importância da participação e do meu apoio pessoal,
porque “Sindicato Somos Todos Nós”.
“Não poderia jamais de deixar meu carinho e meu agradecimento pessoal
para José Aparecido Rosalém, Rosãngela Aparecida Calvi e Noemi S.
Lapa funcionários do SINTUNESP – Sindicato dos Trabalhadores da
UNESP” porque eles também fazem parte da minha história, como
membro que fui com muito orgulho desta importante entidade.

OBRIGADO A TODOS!

WAGNER ALEXANDRE
Coordenador Administrativo
SINTUNESP

