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Nova Diretoria Colegiada toma posse e inicia a 
gestão 2015/2018 à frente do Sintunesp

Eleitos reafirmam compromisso com a defesa
 dos trabalhadores e da educação pública

 Na manhã de 13/11, em cerimônia re-
alizada no auditório do 7º andar do prédio da 
Praça da Sé, tomaram posse os membros da 
nova Diretoria Colegiada e do Conselho Di-
retor de Base do Sintunesp, eleitos no pleito 
realizado em 6/10. Eles estarão à frente da di-
reção do Sindicato no período 14/11/2015 a 
13/11/2018. 
 O evento de posse foi conduzido pelo companheiro 
Jorge Guilherme Cerigatto (FE/Bauru), reeleito para a Co-
ordenadoria de Imprensa e Comunicação do Sintunesp. Ele 
abriu os trabalhos contando um pouco da história do Sindi-
cato, criado em setembro de 1989, em congresso no campus 
de Jaboticabal. Falou da relação com as entidades irmãs e 
com as Associações locais, das origens do “Chapão” e das 
principais lutas que marcaram a entidade desde então.
 “O nascimento do Sintunesp marcou uma nova eta-
pa na organização dos trabalhadores da Unesp”, pontuou 
Jorge, lembrando que, desde então, a entidade está presente 
em todas as lutas dos servidores, desde as maiores (greves, 
reivindicações salariais) até as do dia a dia (por melhores 
condições de trabalho, saúde, segurança etc.), dando-lhes 

toda a infraestrutura necessária.
 Entre os convidados, estavam os professores João 
da Costa Chaves Júnior (Adunesp/Coordenação do Fórum 
das Seis) e Paulo Oliveira (Adunicamp), Denise Rykala 
(do Sinteps, sindicato que representa docentes e técnico-
-administrativos das ETECs e FATECs), Elizete de Arantes 
Rodrigues (Assunesp/Marília) e Márcia Aparecida Queri-
do (Assercau/Guará). Todos saudaram os novos dirigentes, 
ressaltando a importância das lutas conjuntas e do fortaleci-
mento da unidade entre as entidades, para encarar as bata-
lhas que vêm por aí. 
 A companheira Alice da Silva Leite Vieira, de Ma-
rília, reeleita para a Diretoria Colegiada, fez um apanhado 
das principais lutas que marcaram a ges-
tão que se encerra, com destaque para os 

Os eleitos durante 
a posse. Ao lado, 

fala Alberto de 
Sousa, em mesa 
que contou com 

representantes das 
entidades irmãs



movimentos pela 
equiparação e para a grandiosa gre-
ve de 2014. O companheiro Antô-
nio Carlos Homem, de Jaboticabal, 
também reeleito para a nova ges-
tão, falou dos desafios que devem 
se colocar à frente do Sindicato nos 
próximos três anos, especialmente 
num cenário de crise econômica e 
da tentativa frequente do governo e 
dos reitores de descarregar o preju-
ízo sobre os trabalhadores.
 Jorge também agradeceu 
ao precioso trabalho realizado pe-
los membros da Comissão Elei-
toral, que conduziram todo o pro-
cesso: José Boneti Júnior (Bauru), 
Luís Carlos Ferreira Dias (Bauru), 

Diretores de Base

Assis/FCL: (T) Homero Leite Barros 
Júnior e (S) José Ap. Giroto
Bauru/FC: (T) Thiago Martins Tozi e 
(S) Lucas Faria Gonçalves
Guará/FE: (T) João Inácio Pinto Costa 
e (S) Flávio Domingos
Ourinhos: (T) Patrícia Inague e (S) Ân-
gela Peres Crespo
Rio Claro/IGCE: (T) Tiago José Bor-
guezon e (S) Magalí Leme Falcão
SJC/FO: (T) Beatriz Galvão Nogueira e 
(S) Débora Cristina dos Santos
SJRP/IBILCE: (T) Valtenir José Ferrei-
ra de Souza e (S) Rodrigo Bernardo

A nova Diretoria Colegiada

Coordenadoria Política
T: Alberto de Souza (FC/Bauru)
S: Cláudio R. F. Martins (Sorocaba)

Coordenadoria Administrativa
T: Wagner Alexandre (FO/Araçatuba)
S: Alice da Silva Leite Vieira 
(FFC/Marília)

Coordenadoria Financeira
T: João Carlos Camargo de Oliveira 
(IBILCE/SJR Preto)
S: Sidival Antunes de Carvalho 
(FE/Ilha Solteira)

Coordenadoria de Imprensa e 
Comunicação
T: Jorge Guilherme Cerigatto 
(FE/Bauru)
S: Ademir Machado dos Santos 
(FE/Guaratinguetá)

Coordenadoria de Formação e
Cultura
T: Aparecida Saturnino Mesquita 
Romero (IBILCE/SJR Preto)
S: Edna Maria Kill (FCL/Assis)

Coordenadoria de Saúde e Meio 
Ambiente
T: Rosana Aparecida Bicudo da Silva 
(IB/Botucatu)
S: Irene Mendes de Souza 
(FM/Botucatu)

Coordenadoria Jurídica
T: Antônio Carlos Homem 
(FCAV/Jaboticabal)
S: Eduardo Jonas do Nascimento 
(FCL/Araraquara)

Coordenadoria dos Aposentados
T: Thelma Aparecida Gomes 
(FO/Araraquara)
S: Valdomiro Rodrigues de Souza 
(FFC/Marília)

José Marcos da Silva (Jaboticabal), 
Fabrício Maciel de Sousa (Jaboti-
cabal) e Leandro Carlos da Silva 
(Ilha Solteira). 
 Finalizando a posse, o 
companheiro Alberto de Souza, 
de Bauru, reeleito para a Coorde-
nadoria Política do Sintunesp, re-
afirmou os princípios defendidos 
pela entidade: defesa integral dos 
interesses da categoria e da univer-
sidade pública, gratuita e a serviço 
da população. “A unidade com as 
entidades irmãs e o fortalecimento 
da organização de base da nossa 
categoria são as ferramentas cen-
trais para termos novas conquistas 
nos próximos anos.”  

Momentos da posse, no dia 13/11
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