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ELEIÇÕES 2003

Frente a frente
As três chapas que

disputam as eleições

que vão indicar a nova

diretoria do SINTUFRJ

(biênio 2003-2005) vão

discutir suas propostas

na série de três debates

definido pela Comissão

Eleitoral. O primeiro

confronto entre a chapa

1 (Ação Já, Participação,

Organização e Forma-

ção), a chapa 2 (Lutar e

Conquistar) e a chapa 3

(A Vez da Base – Reno-

var para Lutar) aconte-

ce às 10h desta terça-

feira, dia 11, no auditó-

rio do CFCH, na Praia

Vermelha. Na sexta-fei-

ra, dia 14, o debate será

às 9h no auditório 5E36,

no Hospital Universitá-

rio (HU), Fundão. O úl-

timo debate está previs-

to para a quarta-feira,

dia 19, às 10h, no audi-

Confira o calendário dos debates

Dia 11 – às 10h, auditório do CFCH, na Praia Vermelha
Dia 14 – às 9h, auditório 5E36, Hospital Universitário, no Fundão

Dia 19 – às 10h, auditório do CT, no Fundão

tório do CT, também  no

Fundão. As eleições estão

marcadas para os dias 25,

26 e 27 de novembro. Se

nenhuma das chapas ob-

tiver 50% mais 1 dos vo-

tos válidos, haverá segun-

do turno, que se realizará

nos dias 9, 10 e 1o de de-

zembro. Até a data do pri-

meiro turno, o Jornal do

Sindicato publicará mais

dois encartes trazendo o

pronunciamento das cha-

pas sobre suas propostas

de luta e planos para o

próximo mandato.

Atenção: a listagem

dos eleitores habilitados

a votar nas eleições do

SINTUFRJ já está à dispo-

sição na secretaria do

SINTUFRJ. No próximo

encarte divulgaremos a

lista dos locais de vota-

ção. O colégio eleitoral é

de 13.712 eleitores.

1º debate entre as três chapas que disputam as eleições no SINTUFRJ será nesta terça-feira, na Praia Vermelha
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CHAPA 2
A chapa 2 participa do processo eleitoral com o intuito
de fortalecer ainda mais o SINTUFRJ para a luta pela
manutenção e ampliação de direitos e conquistas.
Nos dez últimos anos os governos que se sucederam
tiveram a política de responsabilizar os servidores
públicos pelo déficit orçamentário do país. Quando
achávamos que íamos superar estes problemas com

um presidente que trazia propostas de mudança,
nos decepcionamos. A reforma da previdência, o
tratamento dado ao nosso PCU, e os míseros 1%
mais 59,00 mostra que a luta vai ser dura, ainda
mais agora que está para ser assinado um novo

acordo com o FMI.
Diante deste quadro é necessário um sindicato forte e
independente para dar conta das lutas necessárias
para manter nossos direitos e arrancar conquistas.

CHAPA 2 - SINDICATO FORTE E INDEPENDENTE CONQUISTA MAIS

COORDENAÇÃO GERAL
Agnaldo Fernandes – CCJE
Ana Maria Ribeiro – IDT
Denise Góes – Odonto.

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
Nilce Correa – Nutes
Simone Silva – Nesc
Soraya Rodrigues – Inst. Química

COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SINDICAL
Neuza Luzia – Fac. Medicina
Gerusa Rodrigues – HUCFF
Antonio Gutemberg- PU/Vig.

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E CULTURA
Chantal Russi – SIBI
Carlos Silva – Esc. Música
Vera Barradas – IPPUR

COORDENAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS
SINDICAIS
Álvaro Roberto Dias da Costa – HUCFF
Jorge Vinicius Freitas – PU/Vig.
Leonardo Morgan – Inst. Psicologia

COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
Antonio de Assis – Museu Nacional
Huascar da Costa Filho – Pólo Náutico
Ronalto Antonio da Silva – HUCFF

COORDENAÇÃO DE ESPORTE E LAZER
Jayme Duarte da Silva – Inst. Neurologia
Luis Felipe Marinho –PU/Vig.
Ruy Reis – HUCFF

COORDENAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Maria José Barcelos – Aposentada
Rejane Gadelha – CLA
Roseni Lúcia de Oliveira – PU/Vig.

SUPLÊNCIA
José Mauro B. Albino – CLA
Márcia Rocha – Coppe
Pedro Siston de Carvalho – IPPMG

CHAPA 2 - SINDICATO
ÉTICO CONQUISTA MAIS

A Chapa 2 é composta de
companheir@s de luta que com-
põem a atual gestão e de novos lu-
tadores que acreditam num sindi-
cato forte, capaz de conquistar + para
a categoria. Os diferentes níveis aca-
dêmicos, a diversidade de pensa-
mentos e a coragem de encarar os
desafios na defesa da categoria, são
características da nossa Chapa.

Muito importante para dar
continuidade à luta por mais con-
quista para a categoria é tratar com
ética e responsabilidade nosso
sindicato. O SINTUFRJ é um patri-
mônio de todos os sindicalizados.
Temos a compreensão de que a
diretoria do sindicato deve ser
composta por companheir@s que
tenham compromisso e ética, de-

monstrado na sua prática política
e profissional cotidiana. Defende-
mos que apenas os sindicalizados
em dia com a entidade participem
dos serviços e das atividades sin-
dicais. A chapa 2 apóia o trabalho
da Comissão de Ética e a adoção
de mecanismos que possibilite aos
inadimplentes quitarem suas dí-
vidas. É fundamental entender que

QUEM É A CHAPA 2?

o sindicato é de todos e não de
pequenos grupos que o querem
propriedade privada para interes-
ses particulares. O papel da dire-
toria, entre muitos outros, é dirigir
o movimento, convocar as assem-
bléias e encaminhar suas delibe-
rações. É o que continuaremos a
fazer para CONQUISTAR +, e mui-
to + para a categoria.

Companheir@s que são reconheci-
dos pela liderança nas lutas e no
compromisso com o trabalho.

Acreditamos estarmos aptos a
não só representar nossa categoria,
como estimular a organização dos
trabalhadores e aumentar o nível
de participação. Organizar e enca-
minhar as reivindicações salariais e
econômicas, fundamentais para

nossa sobrevivência, também às de
condições de trabalho, formação,
capacitação, saúde, cultura e reco-
nhecimento profissional.

Um entendimento é comum
nesta chapa:  a unidade na ação e
o respeito às decisões da catego-
ria é o que garante um SINTUFRJ
forte, que possa conquistar + para
a categoria.
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A VEZ DA BASEA VEZ DA BASE

COORDENAÇÃO GERAL
Marlene Gonçalves Ortiz – Aposentada Inst. Química
Francisco de Assis dos Santos– CCS/ Inst. De Biologia
Manoel Dantas de Oliveira – Aposentado

Nós da CHAPA 3 – A VEZ DA BASE – Renovar para lutar, não pderíamos deixar de
fazer um breve balanço do movimento dos trabalhadores neste último período, mais específi-
camente aqui na UFRJ,  e também um balanço mínimo da gestão que se encerra no Sintufrj.
Chamamos os trabalhadores da UFRJ, para uma reflexão coletiva, sobre a necessidade de
resgate de nosso sindicato para o campo da combatividade e da luta, onde esteve durante muito
tempo, junto com nossa categoria, que deve ser  indiscutivelmente a sustentação de todas as
ações do sindicato e movimento.

Nos últimos dois anos, o Sintufrj passou de instrumento de luta de nossa categoria , para
um aparelho à serviço de correntes e partidos políticos. Acreditamos na organização partidária
e reconhecemos sua importância para a consolidação de fato de uma sociedade democrática.
Porém temos que  ter a compreensão de que os partidos políticos devem estar à serviço de suas
bases, espalhadas nas diversas formas de organização dos  movimentos  sociais. É inaceitável
portanto, a  lógica inversa, que põe as bases à serviço dos partidos e suas  correntes, de forma
natural , sem considerar  a rejeição deste modelo dentro das diversas categorias de trabalha-
dores e das organizações sociais. A consequência imediata deste modelo dentro da organização
dos trabalhadores, é sem dúvida o enfraquecimento da entidade sindical com o distanciamento
da base.

Infelizmente é o que vem acontecendo com nosso sindicato. A atual direção valorizou a
burocracia sindical e os interesses partidários, em detrimento da mobilização e da proximidade
com nossa categoria.

Hoje fazem  propaganda e promessas de novas conquistas, quando na verdade, não
implementaram 20% de seus compromissos programáticos da última eleição para a direção do
Sintufrj. A materialização de algumas  vitórias , não são frutos de lutas e ações desta gestão.
Mas são frutos colhidos de ações e lutas de nossa categoria mobilizada com gestões anteriores
do sindicato. Podemos citar como exemplo as ações judiciais do  FGTS e 28% , que foram na
verdade construídas junto com a base em gestões anteriores. Em dezembro de 2002, sagrou-
se vitoriosa a greve da FASUBRA, que nacionalmente com a luta unificada nas IFES,
conseguiu arrancar a vitória da incorporação da GAE.

O que move os companheiros desta gestão, que integram uma outra chapa, a não
amarrarem compromissos com a categoria, ao invés de reivindicar como suas,  as políticas e
ações construídas durante outros mandatos quando nossa categoria tinha mais mobilização e
participação?

Nós da CHAPA 3, queremos que o Conselho Sindical, instância superior à diretoria
executiva, saia das páginas do Estatuto, para se tornar uma realidade.Aliás como já nos
comprometemos em nossa carta programa.

Por esses motivos que julgamos necessário, não só a RENOVAÇÃO do quadro da
diretoria, mas a implementação de um novo projeto que traga de volta o Sintufrj para a luta e
a organização dos trabalhadores.

A VEZ  DA BASE-RENOVAR PARA LUTAR - CHAPA 3

........Participação tem a ver com cidadania e democracia. Por  isso , não se pode falar em  projeto sem um
referencial teórico e sem uma visão política. Falar de participação é falar  também de projeto, de certo projeto
de sociedade. Ele implica uma política de participação.Como diz frequentemente nosso colega do Instituto
Paulo Freire, José Eustáquio Romão: para mudar não basta ter princípio, é preciso ter estratégia......

Texto retirado do Livro: identidade e Poder na Universidade – Silvia Teixeira Penteado.

 Renovar para lutar

Dias 25,26 e 27 de novembro

Vote CHAPA 3

COORDENAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO E  POLÍTICA SINDICAL
Reginaldo Martins do Nascimento – CCS/ Inst. De Biologia
José Januário da Silva – IPPMG
Nivaldo Holmes de Almeida – Aposentado

COORDENAÇÃO  DE  EDUCAÇÃO, CULTURA E  FORMAÇÃO
SINDICAL
Luiz Carlos da Silva – Coppe – Oceânica
Maria da Graça Pedro de Carvalho – Aposentada
Ivonete Araújo – CCS/ Inst. De Nutrição

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Carlos Augusto da Costa – SR4/Pagamento
Paulo César dos Santos Marinho– CT/Decania
José Carlos de Souza Santos – FAU

COORDENAÇÃO  DE COMUNICAÇÃO SINDICAL
Djalma de Souza Cabral – Aposentado
Eliezer Higino Pereira – CCS/Microbiologia
Rogério Batista Silva Costa - Reitoria

COORDENAÇÃO  DE POLÍTICAS SOCIAIS
Arnaldo Gonçalves Bandeira – Aposentado
Antônio Eduardo dos Santos Conceição – CCS/ Manutenção
Marcílio Alves – Inst. De Química

COORDENAÇÃO  DE  ESPORTE E LAZER
João Pereira Luiz(Boro) – Prefeitura
Reginaldo Machado Amaro– Coppe
Orlando Ferreira da Silva – Vigilância/Aposentado

COORDENAÇÃO DE APOSENTADOS E  PENSIONISTAS
Evaldo Ruy da Fonseca Almeida– Aposentado
Afonso Rodrigues – Fac. Letras/ Aposentado
Francisca Silva Rosas Gomes – Aposentada

SUPLENTES
Thomaz Edson da Silva Pinto – Alojamento
Marli Rodrigues da Silva – Coppe/Geotecnia
Débora Oliveira da Silva - Aposentado

avezdabase@zipmail.com.br
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A constatação central é que as pessoas estão afastadas da política justamente
porque ela foi seqüestrada de suas vidas. O povo simples limita-se apenas a ele-
ger os “representantes” que lhes são oferecidos. O seu envolvimento só ocorre na
hora da eleição, de dar o seu voto para este ou aquele candidato. No restante do
tempo, é mantido como mero espectador da cena social e não se faz o menor es-
forço para envolvê-lo quando o assunto é organizar a vida econômica e política
do país. (...) Para que seja possível concretizar a esperança de que as coisas po-
dem ser diferentes do que são e que a construção de um mundo melhor só neces-
sitamos da participação e do envolvimento de todos.

Ignorar o potencial e o acúmulo de experiência
desses companheiros vem sendo, ao longo dos
anos, um grande erro de parte dos movimentos,
principalmente, o sindical. Repará-lo é um dos
objetivos da Chapa 1 – Ação Já!

Que tem como principais propostas:

* Promover cursos de formação política que
rompam com o pensamento único desenvolvido
pelas classes dominantes;

* Construir redes sociais de atenção à saúde do
Idoso;

* Formação cultural do grupo para ampliar o
conhecimento emancipatório através de oficinas
de dança, música, teatro, literatura entre outros
que se encontram detalhados no programa da
Chapa 1 - Ação Já, que possibilitem a “Desco-
berta de Novos Talentos”.

“A gente nasce e morre.
E talvez por isso mesmo é
que se precisa tanto  viver

  acompanhado.”

www.acaoja.kit.net

Denise

Hoje, mais do que nunca se faz necessário
desconstruir a visão dominante em nossa socie-
dade sobre o papel do aposentado como sujei-
to inativo e incapaz. Diversas experiências têm
demonstrado que este é um segmento
participativo e organizado em torno de diversas
questões e atividades. Necessitando por parte
das Organizações Sindicais o desenvolvimento
de ações que permitam um processo de
interlocução com esse segmento da categoria,
buscando ampliar a participação desse grupo no
movimento dos trabalhadores da UFRJ.É funda-
mental a criação de um espaço de convivência ori-
entado para a participação do aposentado e pen-
sionista, buscando sua inserção em atividades que
resgatem o potencial produtivo e criativo, que pos-
sibilitem a troca de experiências e que seja um es-
paço de formação e acesso a novos conhecimen-
tos. Capaz de contribuir significativamente na luta
de nossa categoria em busca de  condições dignas
de trabalho e justiça social.

Vandir

Rosilda AngelaEdson Carlos  Passos

Homenagem da
Chapa 1 - Ação Já para

Rachel de Queiroz.

COORDENAÇÃO GERAL
Albana Lucia Brito de Azevedo/IE,

Vandir da Costa/Inst. Biofísica e
Edson Vargas da Silva/Museu Nacional

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

José Paulo Moutinho/Fac. Direito, Wilson Rodrigues/
NUTES e Almir Santana Alcântara/Fac. Direito

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E FORMAÇÃO SINDICAL

Ângela Balduino/Letras; Marilene Bezerra da Silva/
Sr4 e Carlos Quintas/Instituto de Geociência

COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
E ANTI-RACISTA

Ana Maria Cavalcanti/Hu, Ademilson Nunes Bezerra/
Biofísica, Marcos Schmid Quinhones/Inst.Neurologia

COORDENAÇÃO DE APOSENTADOS
E PENSIONISTAS

Rosilda Pereira Genovese/Aposentada, Paulo Roberto
Ferreira/Aposentado e Carlos Passos/Fac.

Odontologia

COORDENAÇÃO DE
ORGANIZAÇÃO E POLÍTICA SINDICAL

Clerio Francisco da Rosa/ESS, Tatiana Fortunata de
Carvalho/IE e Carmen Lúcia Mendes da Silva/

HESFA

COORDENAÇÃO DE
COMUNICAÇÃO

Fernando José Antunes/Escola de Politecnica,
Iracema Ferreira/Sr4 e César Felix Schmidt/

Inst.Biofísica

COORDENAÇÃO DE ESPORTE E LAZER
Gilvan Joaquim da Silva/Instituto de Biologia,

Roosevelt Rodrigues Mota/Museu Nacional e Oreste
Manoel da Silva/EEFD

SUPLÊNCIA
Eliana Ribeiro de Oliveira/Inst.Neurologia, Denise de
Almeida Pernambuco deMelo/NUTES e Jorgina da

Silva Costa/ECO


