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Assembleias

. Terça-feira, 20 de junho, às 9h:
No auditório Bezão (bloco B do CCS), os técnicos-administrativos em educação participarão da 
assembleia estatutária de prestação de contas. 
Nesta data também estão previstas ações unificadas dos movimentos sindical e sociais de 
esquerda para a greve geral do dia 30 de junho. A direção sindical orienta a categoria a engrossar 
as convocações das centrais sindicais.  

. Quinta-feira, 22 de junho, às 10h:
Esta assembleia será realizada no auditório do Centro de Tecnologia (CT) com a seguinte pauta: 
avaliação de conjuntura; greve geral no dia 30 de junho contra as reformas do governo ilegítimo e 
a retirada de direitos; pelo Fora, Temer e aprovação do regimento eleitoral. 

Esta semana o Sindicato realiza duas importantes 
assembleias: uma de prestação de contas do mandato 
e outra de aprovação, pela categoria, de participação 
na greve geral e aprovação do regimento eleitoral.

sindicais
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CATEGORIA

Um momento histórico da 
categoria ocorreu no dia 
13 de junho, no Espaço 

Cultural do Sintufrj: foi insta-
lado o Conselho de Delegados 
Sindicais de Base, instância 
hierarquicamente superior à 
diretoria executiva do Sindicato. 
Estavam presentes a maioria 
dos eleitos, militantes antigos 
e técnicos-administrativos das 
novas gerações de concursados. 

A eleição dos delegados,  
iniciada no mês de abril, deverá 
prosseguir pelos próximos dias, 
pois somente 37 unidades da 
UFRJ realizaram reuniões e 
elegeram seus representantes. 
Até o momento foram eleitos 
61 delegados, titulares e seus 
respectivos suplentes (veja o 
quadro completo na página 3).  

Primeiras tarefas
Os delegados retornaram às 

suas bases com a tarefa de mobi-
lizar a categoria para participar 
das duas assembleis: de prestação 
de contas da gestão sindical, no 
dia 20, e de organização da mo-
bilização para a greve geral de 30 
de junho, no dia 22.  A próxima 
reunião do Conselho será na 
sexta-feira, dia 7 de julho, na 
sede do Sintufrj.

A eleição dos delegados e a 
instalação do Conselho foram 
compromisso de campanha da 
atual gestão sindical (Unidade 
na Luta). De acordo com o 
Estatuto do Sintufrj, o Conselho 
se reúne ordinariamente uma 
vez por mês (ou quando houver 
necessidade), e tem como uma 
das atribuições dar consequência 
prática às ações da direção sindi-
cal, promovendo a mobilização 
nos locais de trabalho. Porém, o 
Conselho também tem autono-
mia para decidir sobre as lutas 
cotidianas da categoria.

 
Funcionamento 
O coordenador-geral  do 

Sintufrj Francisco de Assis fez 
questão de registrar que “aque-
le ato simbólico de instalação 
do Conselho ocorria naquele 
momento para que este, como 
instância superior à direção sin-
dical, começasse a se organizar”.

Depois de uma rodada de 
apresentação dos delegados 
presentes e de uma breve expo-
sição dos balancetes financeiros 
da entidade, o coordenador do 
Departamento da Juventude, Es-
teban Crescente, explicou como 
funciona o Conselho e quais são 

Conselho de Delegados Sindicais já está instalado
 A mais importante tarefa dos eleitos, no momento, é organizar a greve geral de 30 de junho

as tarefas dos delegados sindicais 
nos locais de trabalho.

Comissões – Os delegados 
compõem as comissões, e nas 
reuniões nos locais de trabalho 
discutem a ação sindical e os 
temas de interesse local. Cabe a 
eles organizar as reuniões (mas 
podem pedir apoio à entidade 
para, inclusive, impressão de 
cartazes convocatórios). 

Deliberações 
do Conselho
Após analisarem a conjuntura 

do país, os delegados aprovaram a 
composição de uma comissão para 
elaboração de um texto – com base 
na discussão política – apontando 
os graves ataques do governo ilegí-
timo de Michel Temer aos direitos 
dos trabalhadores e os resultados 
práticos das mobilizações unifica-

das, como também a necessidade 
de unidade para manter a pressão 
para barrar as reformas e estancar 
a retirada de conquistas históricas 
da classe trabalhadora. 

O Conselho aprovou, ainda, por 
unanimidade, as seguintes propos-
tas: organizar cursos de formação 
política; realizar reuniões em locais 
de base até o dia 22 de junho, para 
convocação de assembleia geral de 

Fábio Marinho, da Escola 
de Serviço Social, pontuou 
que, embora seja da Frente de 
Oposição, era com felicidade 
que estava ali tomando posse 
como delegado sindical de base 
e para a instalação do colegia-

greve, e até o dia 30 de junho, para 
construir a greve geral. 

A convocação das reuniões deve 
ser feita pelos delegados sindicais, 
que deverão informar data e local 
ao Sintufrj (pelo e-mail secreta-
ria@sintufrj.org.br) para envio 
de e-mail institucional e cartazes; 
e visitar cada local de trabalho 
para convidar sindicalizados de 
seu setor;

A importância desta instância de deliberações 
Muitos dos presentes se manifestaram sobre a importância da constituição do Conselho neste momento de luta 

do. “Hoje abre-se essa janela para 
mudar a realidade da categoria da 
UFRJ”, afirmou. 

“Fico feliz não apenas por ver 
colegas antigos, mas noto que 
há bastantes jovens na luta, que 
é a luta da classe trabalhadora”, 

disse o delegado dos aposentados, 
Djalma de Souza.

Rafael Coletto, coordenador de 
Comunicação do Sintufrj, aprovei-
tou para fazer uma chamada à ca-
tegoria: “Há cerca de 13 mil filiados 
ao Sintufrj. Destes, cerca de 8 mil são 

trabalhadores da ativa, mas esse 
número de filiados nem sempre 
é expresso nas assembleias. Mas 
agora, com os delegados de 
base, a categoria dá um passo 
para vencer as dificuldades de 
mobilização”. 

FÁBIO Marinho

ANTES da instalação do Conselho, foi realizada uma audiência pública de prestação de contas do mandato sindical

DJALMA de Souza RAFAEL Coletto

Fotos: Renan Silva
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ESTEBAN Crescente explicou como funciona o Conselho e quais as tarefas das comissões de delegados sindicais 

Escola de Educação Infantil: 
Maria de Fátima Cavalcante dos 
Santos (titular) e Rosilene Barbieri 
Gonzalez de Almeida (suplente).

Instituto de Biologia: 
Risaneide Alves Cordeiro e Orlando 
da Conceição Simões (titulares) e Jor-
ginaldo Willian de Oliveira e Rayanne 
Barros Setubal (suplentes). 

DGDI: 
José Carlos Xavier de Oliveira 
(titular) e Isabel Cristina de Araújo 
Quintino (suplente). 

CAp: 
Edmilson Pereira (titular) e Anna Pau-
la Ramos Mello Coelho (suplente). 

Instituto de Geociências: 
Esteban Roberto Ferreira Crescente 
e Leandro Duarte Montano (titulares) 
e Marcos José Marcelino e Sérgio 
Leandro da Silva Ferreira (suplentes).

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa: 
Yghor Alves da Conceição de Bar-
ros (titular) e Almiro Crescêncio dos 
Santos (suplente).

Museu Nacional: 
Edson Vargas da Silva, Ivanir Valentim 
Santório e Antonio Clovis Britto de 
Araújo (titulares) e Fernanda Peres 
Santos, Nilson da Silva Dias e Jorge 
Luiz Silva (suplentes).
 
Instituto de História: 
Ana Beatriz Pinheiro e Silva (titular) 
e Fernando de Oliveira Teixeira da 
Silva (suplente).

Aposentados: 
Helena Vicente Alves, Arnaldo Gon-
çalves Bandeira, Nelson Alves Marins, 
Maria do Rosário Martins Marins, 
Justina Gomes da Silva, Elza Bastos 

Eleitos pela categoria 
Borges e Vilton Cardoso (titulares) e 
Odete Francisca dos Santos, Maria Lui-
za Rosa de Lemos, Sebastião Modesto 
da Silva, Cecília dos Santos Silva, Iara 
Maria Silva Magano, Reinaldo dos San-
tos e Maria Olindina Santos (suplentes).
 
Pró-Reitoria de Gestão e Governança: 
Hilem Moisés de Souza Rodrigues e 
André Martins de Moura (titulares) e Dio-
nizio Augusto do Nascimento e Carolina 
Cordeiro Ceciliano (suplentes). 

Escola de Serviço Social: 
Rodrigo Gomes Martins Andrade (titu-
lar) e Fábio Roberto Marinho da Cruz 
(suplente). 

Iesc: 
Raquel Chagas de Araújo (titular) e 
Cosme José da Piedade (suplente).

Polo de Xerém: 
Mariana Gomes Martins Magaldi da 
Silva (titular) e Fátima Cristina dos 
Santos (suplente). 

Instituto de Bioquímica Médica: 
Joana Maria de Angelis (titular) e Thia-
go Gonçalves Varjão (suplente).
 
CCMN: 
Alberto Wagner Yunes e Antonio Theodo-
ro da Silva (titulares) e Evandro Cardoso 
Fernandes e Valdeci da Costa (suplentes).

CPST: 
Vera Lúcia Mendes da Silva (titular) e 
Rosangela Gouvêa Mitjans (suplente). 

CLA: 
Wagner Ramos Ridolphi (titular) e Lídia 
Mara Gonçalves Torres (suplente).
 
Prefeitura: 
Demarcos José da Silva, Wellington de 
Jesus e José de Oliveira (titulares) e José 
Neto de Oliveira e Valmir Gomes Louren-
ço e Lindolfo Gomes de Melo (suplentes). 

NCE: 
Daniela Cardoso Tavares (titular) e 
Paulo Arruda de Souza (suplente).
 
Decania do CCS: 
Gercino Teotônio da Silva e Jorge No-
gueira de Oliveira (titulares) e Antonio 
Eduardo dos Silva Conceição e Be-
nedito Dutra Maciel Filho (suplentes). 

Odontologia: 
Roberto da Silva, Marinéa Silva e 
Silva, Edna do Desterro (titulares) 
e Rosa Maria Bastos Filha, Belchior 
Fábio Silva de Moura e Marco Aurélio 
do Rosário Hilário (suplentes).

IPPN: Wanderlei Holanda Ferreira 
Lima Verde (titular) e Joaquim José 
de Souza (suplente). 

Faculdade de Farmácia: 
Albertina de Souza Guimarães e 
Reginaldo Martins do Nascimento 
(titulares) e Michelle Vieira Lopes dos 
Santos e Gelson de Lima Cândido 
(suplentes).
 
FAU: 
Vania Maria Godinho Carlos Louvisse 
(titular) e Robson Gomes Almeida 
(suplente).

Faculdade de Letras: 
Irany Gomes Barros (titular) e Andreia 
Dutra Franguias (suplente).
 
NIDES/CT: 
Marta da Silva Batista (titular) e Ga-
briela Proença Natal Costa (suplente). 

FACC: 
Rafael da Silva Figueiredo (titular) e 
Regina Aparecida Correia Trindade 
(suplente). 

Instituto de Neurologia: 
Fátima Rosane de Oliveira (titular) 
e Luís André dos Santos (suplente). 

Escola de Música: 
Carlos Alberto da Silva Vieira (titu-
lar) e Mônica Alves do Nascimento 
(suplente). 

Alojamento: 
Wilami Manoel (titular) e Antônio 
Carlos de Souza Nunes (suplente). 

HU/DMD:
Vera Lúcia Lopes de Souza e Maria 
José da Silva Filha (titulares) e Vilma 
Lucas da Silva e Julimar Vieira da 
Silva Queiroz (suplentes).

HU/IDT: 
Selma Martins Azevedo (titular) e 
Maria de Fátima Franco Velho Bastos 
(suplente). 

HU/DAG: 
Maria José da Silva Simão e Aguiar 
Jerônymo Firmo Filho (titulares) e 
Edelena de Souza do Espírito Santo 
e Itamar Roza (suplentes). 

HU/DRH: 
Vera da Silva (titular) e Izabel Gondin 
de Paula (suplente).
 
HU/DEG: 
Carlos Alberto Alves de Oliveira 
(titular) e Antônio José de Carvalho 
(suplente). 

HU/DEN: 
Valéria Maria Cardozo, Soni Labeta 
dos Santos, Soraia Aparecida de Je-
sus, Laura Gomes Barreto e Elionora 
Baptista de Souza (titulares) e Ana 
Cristina Eloy Pinto, Angela Almeida 
de Queiroz, Civanir Alves Vieira, Jo-
sivan Oliveira Sousa e Joana Maria 
de Souza (suplentes). 

HU/CAE: 
Arivaldo Huguet Loureiro da Costa 
(titular) e Miguel Vieira de Araújo 
(suplente). 

Foto: Renan Silva
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

A atual gestão sindical (2015-2017) está encerrando seu mandato 
e, conforme determina o Estatuto do Sintufrj, presta contas à categoria 
do dinheiro das contribuições pagas pelos sindicalizados de 2015 a de-
zembro de 2016. 

A direção sindical realizou  quatro audiências públicas e, além disso,  
desde 19 de maio, estava à disposição da categoria no site do Sintufrj o 
jornal especial com 56 páginas contendo os balancetes financeiros até 
dezembro de 2016. 

O jornal de prestação de contas foi distribuído pela direção sindical 
nas unidades acadêmicas e também no dia das audiências públicas.  E 
mais: um coordenador ficou à disposição dos trabalhadores na sede do 
Sindicato, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, para esclarecer dúvidas.

Parecer do Conselho Fiscal
Na terça-feira, dia 13, à noite, o Conselho Fiscal entregou à direção 

sindical o Parecer Técnico sobre as contas da entidade. O documento foi 
escaneado e está sendo divulgado na íntegra nesta página do Jornal do 
Sintufrj.

Todos à assembleia de prestação 
de contas nesta terça-feira, dia 20 
de junho, às 9h, no auditório Bezão 
(bloco B do CCS).
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