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 Veja quem conduzirá o Sindicato e as lutas dos técnicos-administrativos nos próximos dois anos.
Página 2
 

 Nova diretoria reafirma compromisso de campanha e conclama a categoria a integrar a frente de mudanças.
Página 3

 Solidariedade: Sintufrj recebe doações para as vítimas da enchente em Xerém, na Baixada Fluminense.
Página 4

No dia 18 de janeiro, sexta-feira, a dire-
toria eleita do Sintufrj celebra o início do seu 
trabalho à frente da entidade. A cerimônia de 
posse será realizada às 10h, no auditório do 
Centro Tecnológico (CT), na Cidade Universi-
tária. Todos estão convidados!

 
Com muita honra e enorme alegria, espera-

mos vocês para, juntos, celebrarmos o resgate 
do Sintufrj como entidade de luta de classe, 
democrática, inclusiva e transparente.

Companheiras(os): 
vamos comemorar!
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noVoS temPoS

Coordenação geralestes são os novos 

Dirigentes que assumem a entidade 
confirmam a diversidade de profissionais que 
compõem os quadros da universidade

Francisco de Assis dos Santos (Instituto de Biologia)
Alzira das Neves Monteiro da Trindade (Prefeitura Universitária)

Washington Ramos Castro (DVST)

Coordenação de ComuniCação SindiCalCoordenação de adminiStração e FinançaS

Rodrigo Araújo de Mello (Instituto de Matemática)
Roberta Kelly Rabello Gomes da Silva (Prefeitura Universitária)

Nivaldo Holmes de Almeida Filho (Instituto de Biologia)

Francisco Carlos dos Santos (PR-4)
Maria Glória Pagano (DVST)

Carmen Lucia Mendes Coelho (Hesfa)

Coordenação de eduCação, Cultura e Formação SindiCal

Ana Célia da Silva (DRH-HUCFF)
Carlos Alberto da Silva Vieira (Escola de Música)

Márcia Cristina Farraia da Silva (DVST)

Coordenação de PolítiCaS SoCiaiS

Maria Bernadete Figueiredo Tavares (Hesfa)
Celso Procópio Eduardo Júnior (Faculdade de Odontologia)

Jorge Luiz Ferreira (IPPMG)

Coordenação de organização e PolítiCa SindiCal

Rubens de Morais Nascimento (IBqM)
Aluizio Paulino Nascimento (INDC)

Boaventura Souza Pinto (Prefeitura Universitária)

Coordenação de eSPorte e lazer

Jorge Pierre Eugênio da Rosa (CCS)
João Pereira Luiz (Prefeitura Universitária)

Adalmir Santos Almeida (DAG-HUCFF) 

Coordenação de aPoSentadoS e PenSioniStaS

Joana Angélica Pereira (Faculdade de Letras)
Paulo Cesar de Sousa (Prefeitura Universitária)

Maria Severiana da Silva Passerone (Aposentada)

CoordenadoreS SuPlenteS

Olga Letícia Penido Xavier (Iesc)
Maria Sidônia dos Santos Lira (IPPMG)

Genivaldo Santos de Almeida (Prefeitura Universitária)

coordenadores do Sintufrj
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NOVOS TEMPOS

Valeu, categoria!  

    A diretoria Unidade na Luta gestão 2012-2014 
enfrentou turbulento processo eleitoral, ocorrido em 
dois turnos, no qual a gestão anterior, composta por 
um grupo político que já estava à frente da entidade 
por mais de duas décadas, optou por uma campanha 
pautada por ataques pessoais infundados e terrorismo 
de que iríamos acabar com trabalhos realizados pelo 
Sindicato, a exemplo do Espaço Saúde e do CPV.

A esplendorosa vitória desta direção é resultado de 
uma campanha eleitoral limpa, que foi pautada pelo 
respeito aos nossos adversários e movida por propostas 
objetivas para o conjunto da categoria de mudanças na 
gestão do Sintufrj e de resgate da credibilidade da nossa 
entidade à frente das lutas de classe. 

Nossa direção compareceu no dia 20 de dezembro de 
2012 ao Sindicato para tomar posse, em conformidade 
com o regulamento eleitoral aprovado pela categoria que 
definia que a posse da nova direção ocorreria 15 dias após 
o resultado. Por decisão da gestão anterior, os funcionários 
do Sintufrj entraram em recesso no dia 18 de dezembro de 
2012, em contraste com o recesso da UFRJ, que foi a partir 
de 21de dezembro de 2012, deixando os sindicalizados sem 
atendimento. Além disso, concedeu férias em janeiro para 
43% dos funcionários. Ainda assim, a atual direção esteve 
presente atendendo quem necessitou da entidade.

Sintufrj é de toda a categoria 
A atual direção, composta de quadros históricos e representantes da nova geração de trabalhadores 
da UFRJ, reafirma compromissos de campanha e conclama a categoria a participar da frente por um 
mandato democrático, inclusivo e  transparente. “Juntos, com absoluta certeza, realizaremos uma 
gestão que contemplará todos os segmentos da nossa categoria”, enfatizam os dirigentes.

Democracia,  inclusão e 
transparência serão os pilares 
desta nova diretoria do Sintufrj, 
conforme compromisso assumi-
do com a categoria durante o 
processo eleitoral que garantiu 
a vitória da chapa 3: Unidade 
na Luta. 

São 27 trabalhadores desta 
instituição dispostos a defender 
intransigentemente os interesses 
dos técnicos-administrativos em 
educação da UFRJ e a somar nas 
lutas gerais da categoria país 
afora. E ainda estarão sempre 
prontos para se porem à frente 

dos movimentos por conquistas 
sociais e mudanças na sociedade 
que beneficiem todos os traba-
lhadores brasileiros.   

A maioria dos novos dirigen-
tes soma anos de experiência e 
dedicação ao movimento sindical 
dos técnicos-administrativos na 
universidade. Mas os tempos são 
outros e impõem que se reconheça 
que uma nova geração de traba-
lhadores vem chegando à UFRJ, 
e, com ela, uma gama enorme de 
reivindicações que precisam ser 
encaminhadas e atendidas. Esta 
direção se orgulha de ter entre os 

seus quadros históricos  combati-
vos companheiros que estreiam 
na luta organizada da categoria. 

Mais do que competência para 
levar às últimas consequências as 
legítimas reivindicações da catego-
ria, com isenção e independência 
política da Administração Central, 
como de governos, esta diretoria 
reafirma seu compromisso de 
campanha de atuar, sempre, com 
transparência no que diz respeito 
às finanças do Sindicato. Pois os 
recursos financeiros da entidade 
são oriundos do suado salário 
dos trabalhadores.  

Da mesma forma como agiu 
durante a campanha, quando 
foram às unidades discutir com a 
categoria suas intenções, e a par-
tir de então fechou as propostas 
para um mandato transparente, 
inclusivo e democrático, a dire-
toria reafirma o convite: “Com-
panheiros, integrem esta frente 
aberta e consolidada pelo voto da 
grande maioria por mudanças 
na nossa entidade e nos rumos 
da condução das nossas lutas!”

Embora vitoriosa nas urnas, 
a nova direção sabe que sem o 
apoio e a participação da cate-

goria nas assembleias, atos, se-
minários, celebrações, campa-
nhas, enfim, nos movimentos 
liderados pelo Sintufrj, esta e 
nenhuma outra diretoria sin-
dical alcançará êxito em seus 
propósitos, por mais justos que 
sejam. Portanto, companhei-
ros, esta gestão é do conjunto 
dos técnicos-administrativos 
em educação da UFRJ.

Unidade na Luta não é 
uma frase feita com propósito 
eleitoral; não se trata de um 
slogan vazio. Unidade na luta 
para esta direção é pra valer. 

Editorial 

Pelo resgate da credibilidade do Sindicato
Entendemos que o Sintufrj deve estar de portas  

abertas  em todos os momentos, inclusive na passagem 
de direção. Não aceitamos a posição desrespeitosa da 
gestão anterior de fechar o Sindicato para a categoria 
e não encaminhar o processo de transição eleitoral, 
dificultando ações que até o presente momento não 
podem ser efetuadas administrativa e financeiramente 
na  entidade.  Não nos abalamos com este tipo de ofensa a 
toda a categoria e já estamos trabalhando para atender às 
demandas das propostas de campanha para construção 
do Centro de Convivência dos Trabalhadores da UFRJ, 
e contamos com o apoio, para o projeto, do diretor da 
Coppe, Luiz Pinguelli Rosa.

Sobre as ações judiciais, nossa posição é contrária 
a qualquer tipo de acordo que retire direitos da cate-
goria. Inclusive, estamos trabalhando para, em breve, 
apresentar informações concretas para o conjunto da 
categoria.

A direção Unidade na Luta, em meio a esta turbu-
lenta conjuntura, assume o Sintufrj, e, como primeiro 
ato, solicita agenda com a Reitoria para tratar de 
pendências da pauta de reivindicações internas da 
última greve, como, por exemplo, a implantação da 
jornada de 30 horas para toda a categoria; o processo 
administrativo de cessão de espaço para construção 

do Centro de Convivência dos Trabalhadores da UFRJ 
e a campanha em defesa da autonomia universitária 
contra qualquer ameaça de intervenção, inclusive com 
a imposição do governo em relação à Ebserh. Além 
disso, está encaminhando ao Conselho de Coordenação 
do CCS documento contextualizando o histórico de 
lutas e dados estatísticos que fundamentam a nossa 
posição absolutamente contrária à entrega dos nossos 
hospitais para a Ebserh. Para além disso, nos coloca-
mos à disposição para a construção de alternativa que 
possa garantir o pleno direito dos nossos trabalhadores 
extraquadro.

Portanto, a diretoria Unidade na Luta, composta 
pelos Coletivos Tribo/CTB e Independentes cutistas, 
assume o Sindicato com o compromisso de resgatar 
a credibilidade da entidade, pautada por uma gestão 
Transparente com o uso dos recursos, Inclusiva com 
a integração social, cultural e de formação política da 
nossa categoria, através da construção do Centro de 
Convivência dos Trabalhadores da UFRJ, e Democrá-
tica, promovendo a participação da categoria com a 
eleição dos delegados sindicais de base até o respeito 
às deliberações do nosso Consintufrj como maior 
instância de deliberação.

Diretoria do Sintufrj, biênio 2012-2014    
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ÚLTIMA PÁGINA

VAN do Sintufrj leva alimentos, materiais de higiene e roupas aos desabrigados em Xerém. Diretores do Sindicato entregam doações ao pastor  

Fotos: Internet

Fotos: Divulgação

 Com pesar, informamos o falecimento 
da aposentada Eliete Pessoa Rocha, 72 anos, 
em consequência de um aneurisma, ocorrido 
no dia 23 de dezembro de 2012. Ela trabalhava 
no  Centro de Esterilização e Material do Hos-
pital Universitário Clementino Fraga Filho. 

A companheira deixa saudades, porque 
era uma mulher muito ativa e antenada 
com seu tempo. Dona Eliete fazia parte da 
Ofi cina de Patchwork do Sintufrj, frequen-
tava o Espaço Saúde e participou de várias 
excursões organizadas pela Coordenação 
de Aposentados e Pensionistas do Sindicato.  

Desde quinta- fe ira ,  3 ,  a  dire-
ção do Sintufr j  l idera movimento 
de  so l idar i edade  à s  v í t imas  da 
enchente  em Xerém, dis t r i to  do 

Solidariedade às vítimas das chuvas em Xerém
Município  de  Duque de  Caxias ,  na 
Baixada Fluminense ,  onde a  UFRJ 
tem um polo univers i tár io . 

Na sexta-feira,  a van da entidade 

3,17%
Esta diretoria é contra o acordo 

proposto sobre os 3,17%, porque en-
tende que este impõe perda de direitos 
à categoria. Portanto, se compromete 
a tomar providências urgentes. No 
momento, está levantando informa-
ções com a assessoria jurídica para 
repassá-las aos trabalhadores, o mais 
breve possível, através do Jornal do 
Sintufrj e do site da entidade.O obje-
tivo é pôr todos a par da sua situação 
atual no processo dos 3,17%.

levou para os  desabrigados  al imen-
tos ,  roupas  e  produtos  de  higiene 
pessoal .  Quem puder  e  se  dispuser  a 
ajudar  os  moradores  que perderam 

seus bens na enxurrada,  por  favor, 
entregue seus donativos na sede do 
Sintufrj ,  das 9h às 17h, de segunda 
a sexta- fe ira .     

Nota de falecimento 

 No dia 30 de dezembro de 2012, a Vila Resi-
dencial fi cou de luto com a morte do ex-presidente 
da AmaVila e funcionário aposentado da UFRJ, 
Genísio Viana de Menezes. Foi na gestão dele 
na associação de moradores que a comunidade 
conquistou creche e muitas outras melhorias.


	Jornal1011 p1.pdf
	Jornal1011 p2
	Jornal1011 p3
	Jornal1011 p4

