COORDENAÇÃO GERAL
Ana Maria Ribeiro - IDT, Denise Góes - Odonto e
Agnaldo Fernandes - CCJE

COORD. DE ORG. E POLÍTICA SINDICAL
Jorge Vinícius - PU/Vigilância, Álvaro Costa - HU,
Leonardo Morgan - Psicologia

COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SINDICAL
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Neuza Luzia - Medicina, Gerusa Rodrigues - HU,
Gutemberg - PU/Vigilância

COORDENAÇÃO DE APOSENTADOS
E PENSIONISTAS
Rejane Gadelha- CT, Roseni Lima-PU/Vigilância,
Maria José - Aposentada

1o TURNO:
VITÓRIA DA
CHAPA 2
A Chapa 2 – CONQUISTAR + PARA A CATEGORIA vem agradecer aos 2.031 sindicalizados
que depositaram sua confiança nas urnas ao
votarem em nossa chapa. A vitória no primeiro
turno é de todos nós. Alcançamos 44,9% dos
votos válidos, o que significa que teremos nos
dias 9, 10 e 11 de dezembro a realização do
segundo turno, e esperamos receber de novo o
seu voto. É fundamental que todos vejam, no
processo eleitoral de escolha da nova direção
do SINTUFRJ, um momento de fortalecimento
de nossa entidade buscando manter uma direção de luta e responsável para fortalece-la. Para
isso, chamamos todos aqueles que deixaram
de votar no primeiro turno a comparecerem às
urnas no segundo turno e reafirmar a vitória da
Chapa 2.
A Chapa 2 conclama aos companheiros da
Chapa 1 – AÇÃO JÁ, a somar forças conosco
no segundo turno como parceiros na construção e fortalecimento de um sindicato de
luta, independente e sobretudo ético, com
responsabilidade para enfrentar os desafios
e conquistar mais para a categoria.

COORD. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nilce Corrêa- Nutes, Soraya Rodrigues - Inst.
Química, Simone Silva - Nesc

COORDENAÇÃO DE ESPORTE E LAZER
Luiz Felipe - PU/Vigilância, Ruy Reis - HU, Jayme
Duarte - Inst. Neurologia

COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
Ronalto Silva - HU, Huascar Filho - Pólo Náutico, Antonio
de Assis - Museu Nacional

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

SUPLENTES
Marcia Rocha COPPE
e José Mauro CLA

Trabalhadores da UFRJ rejeitam o
atual modelo de gestão do SINTUFRJ
ATENÇÃO
Fomos indagados por vários companheiros sobre a distribuição do jornal da
prestação de contas desta gestão, que até agora ainda não chegou na grande maioria
das unidades. Conforme informamos, detectamos que este jornal foi retirado da sede
do SINTUFRJ somente com o início do processo eleitoral! Esperamos que já tenha
chegado em todas as unidades. Conhecer a prestação de contas de seu sindicato é
um direito seu. Não abra mão!

FGTS
Lamentamos a comprovação da ineficiência da atual diretoria do SINTUFRJ, o que
com certeza contribuiu para a frustração de grande parte da categoria, que até o
momento não viu a cor do dinheiro. Se a CEF tem prazos de fixados pela justiça e
conseguiu nova prorrogação, não seria mais prudente a diretoria não ter afirmado
taxativamente que o prazo seria 13 de novembro?
A única informação precisa até o momento, foi o número da conta para depósito
dos honorários do advogado.
Este é apenas mais um exemplo da distância entre a diretoria desta gestão da
CHAPA 2 com a base.

APOSENTADOS QUEREM
MUDANÇAS NO SINTUFRJ
Os companheiros aposentados sindicalizados que compareceram às urnas também
escolheram por grande maioria o programa da CHAPA 3. Consideramos que é possível
a reaproximação do SINTUFRJ com o segmento dos aposentados através de um projeto
que valorize mais a participação desses companheiros no sindicato e não somente o
pagamento de mensalidades. Por isso, chamamos novamente os companheiros aposentados para a ampliação de sua participação, começando pelo comparecimento nas
eleições e o voto na CHAPA 3.

Você que confia em nosso projeto para o SINTUFRJ, converse
com seu companheiro de unidade sobre a importância da participação nas eleições no sindicato e da renovação necessária.

Nos dias 9, 10 e 11
Vote na mudança

Vote

CHAPA 3
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58% dos votos do total absoluto nas urnas expressam a insatisfação da categoria com a atual diretoria
do Sintufrj representada na chapa 2.
A Chapa 3 – A VEZ DA BASE – Renovar para lutar,
disputará o segundo turno das eleições para o sindicato.
Gostaríamos de agradecer os votos de confiança depositados em nosso programa e chamar todos os companheiros a comparecerem às urnas neste segundo turno.
A necessidade de mudança para uma alternativa que
gire nosso sindicato para sua base e para a luta com
independência que o movimento deve ter ficou evidente
com o resultado obtido pelas chapas 3 e 1 neste primeiro
turno das eleições.
Historicamente o quorum das eleições para o sindicato foi maior que o alcançado neste processo eleitoral, o
que confirma nossa avaliação sobre o imobilismo, afastamento da base e o descrédito em que foi lançado o Sintufrj
nesta gestão que se encerra. O baixo índice de comparecimento às urnas pelos sindicalizados, contribui para a
inviabilidade de uma nova proposta para o sindicato e
alimenta o continuísmo do atual cenário e ainda o enfraquecimento da luta.
O que definirá de fato o rumo do movimento dos
trabalhadores da UFRJ, será a participação neste segundo turno das eleições. Por isso mais uma vez chamamos
todos a uma reflexão sobre a importância da participação
e do voto para a mudança que pode promover.
Entendemos que nosso sindicato precisa ter uma
diretoria mais atuante em toda base, com maior capacidade de representação de todos os trabalhadores da UFRJ
e não apenas de algumas unidades excluídas das informações sobre o movimento e das próprias questões
específicas na UFRJ.

