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ELEIÇÕES

O

7º Congresso do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ (CONSINTUFRJ) já tem data para acontecer: será nos dias 14, 15 e 16 de outubro, das 8h às
17h, no auditório do Salão Azul no prédio da Reitoria. As
eleições que vão indicar a direção da entidade para o período
de 2003 a 2005 serão realizadas nos dias 25, 26 e 27 de novembro. A proposta de pauta para o congresso inclui os seguintes
temas: Conjuntura nacional e internacional; Universidade e
sociedade; Os rumos do sindicalismo no Brasil; Balanço da
gestão e Prestação de contas. O CONSINTUFRJ também elegerá os novos integrantes do Conselho Fiscal da entidade
para a próxima gestão (período 2003-2005).
As teses para o congresso deverão ser entregues na secretaria do SINTUFRJ impreterivelmente até o dia 15 de setembro, no horário das 9h às 17h. Todas as teses terão publicação
garantida na edição do jornal da categoria que circulará a
partir do dia 22, quando iniciará a eleição dos delegados.
Para garantir tratamento igual para todos, só serão aceitos os
trabalhos encaminhados em disquete com até 2.500 caracteres. Ficará a critério do autor (ou autores) a inclusão na página de fotos, ilustrações, infográficos etc., que também deverão ser providenciados por estes. Todo trabalhador sindicalizado tem direito a inscrever teses para o CONSINTUFRJ.
DELEGADOS – A eleição de delegados ao congresso ocorrerá de 22 de setembro a 14 de outubro, já com a publicação
das teses, em todas as unidades. Para cada 30 (trinta) integrantes da categoria no local de trabalho será eleito um delegado, e ainda mais um para cada fração maior ou igual a 15
(quinze), quando ocorrer. Na reunião da unidade que elegerá
os delegados, deverão estar presentes no mínimo 5 (cinco)
membros da categoria para cada delegado eleito.

Edital de Convocação do
7º CONSINTUFRJ
Eleições de delegados
22/9 a 14/10
Entrega de teses na secretaria do SINTUFRJ até
15 de setembro, entre 9h e 17h (entrega em
disquete).
PROPOSTA DE PAUTA:
Conjuntura nacional e internacional.
Os rumos do sindicalismo no Brasil.
Balanço da gestão sindical e prestação de contas.
O CONSINTUFRJ também elegerá os novos
integrantes do Conselho Fiscal da entidade de classe
para a próxima gestão (período 2003-2005).

Vem aí o 7º
CONSINTUFRJ

Locais de votação

