DELEGADOS SINDICAIS - Ficha de Inscrição
13/2/2009

Eleição de Delegados de Base
A Coordenação de Políticas Sindicais informa que ainda vigora o prazo para os
técnicos-administrativos se inscreverem a Delegado Sindical de Base. Os
companheiros interessados em participar desta importante instância de decisão
política da categoria devem preencher a ficha de inscrição e entregá-la na sede e
subsedes do SINTUFRJ. A ficha encontra-se à disposição em qualquer um dos locais
de funcionamento do Sindicato, bem como em sua página na internet.
O processo de escolha de delegados nas unidades da UFRJ pode ser feito por meio
de candidaturas individuais ou por chapa. Em ambos os casos a formação é a
mesma: efetivo e seu respectivo suplente. A votação é secreta e antes da eleição
serão realizadas reuniões nos locais de trabalho com a participação de diretores do
SINTUFRJ. Antes da eleição os concorrentes terão tempo suficiente para fazer
campanha entre os colegas de trabalho.
Importância política
Durante os dois anos de mandato, o delegado de base é o elo entre os
trabalhadores do seu local de trabalho e a direção sindical. Para isso, tem
autonomia para realizar reuniões com a responsabilidade de encaminhar as
demandas da categoria ao SINTUFRJ, bem como representá-la junto à direção do
local de trabalho.
Cabe aos delegados e delegadas de base implementar as campanhas e as lutas
definidas pelas instâncias do Sindicato,assim como convocar os trabalhadores de
sua unidade para atos, mobilizações, assembleias e outras atividades sindicais. O
Conselho de Delegados Sindicais de Base é instância de decisão do Sindicato e
hierarquicamente superior à diretoria executiva da entidade.
Os delegados de base podem convocar a qualquer momento a Coordenação de
Organização e Política Sindical e o restante da diretoria executiva do SINTUFRJ para
auxiliar no encaminhamento das questões relativas ao local de trabalho.
30/1/2009

Eleição de Delegados Sindicais de Base
A Direção Executiva no uso de suas atribuições contidas em seu Estatuto
nos artigos:
26, Inciso XVII: Implantar as Comissões Sindicais de Base e Coordenar a eleição
dos receptivos Delegados e Delegadas Sindicais”
43 – Parágrafo 2º: Cabe a comissão Sindical de Base não convoque as eleições
definidas no caput deste artigo, caberá a Diretoria executiva, ou ao Conselho de
Delegados e Delegadas sindicais fazê-lo.
Torna público o presente edital de convocação para inscrição individual (com
respectivo suplente) ou de chapas de Delegados e Delegadas Sindicais de Base que
irão compor o Conselho de Delegados e Delegadas Sindicais. Dando cumprimento
as Resoluções Estatutárias e Congressuais dessa Entidade, onde o mesmo constituise em Prioridade Máxima da Direção Executiva do SINTUFRJ.
I – Da Inscrição

De 10 de dezembro de 2008 a 20 de fevereiro de 2009, na sede ou subsedes do
SINTUFRJ.
A inscrição será individual ou por chapa, com preenchimento completo do
Formulário. E que estará à disposição na sede e nas subsedes do Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho; Praia Vermelha; e Instituto de Filosofia e
Ciências Sociais/IFCS, bem como também na Página na Internet de nossa Entidade.
O número de Delegados e Delegadas que faz jus a cada Local de Trabalho no ato da
inscrição está discriminado no Anexo também desse Edital.
Podem se inscrever todos aqueles que estão em dia com suas obrigações
Estatutárias;
Para cada Delegado inscrito deverá ser escolhido um Suplente;
2 – Das Eleições
Precedendo a eleição, em cada Local de Trabalho haverá reunião específica para
definir se a escolha dos Delegados e das Delegadas ocorrerá pelo critério
proporcional ou pelo majoritário.
A Coordenação de Políticas Sindicais em conjunto com a Secretaria do SINTUFRJ irá
mapear todas as unidades que apresentaram candidatos para sua representação e
comunicará ao final do processo de inscrição a Data da Respectiva Eleição, que se
dará por votação secreta. Em tempo hábil para que possam os candidatos realizar
as devidas campanhas em suas unidades, não excedendo o prazo de um mês após
o término do período de inscrição;
As reuniões de local de trabalho para as eleições serão agendadas a partir de 3 de
março de 2009;
Fica aqui estabelecido, também, a necessidade de uma nova convocação, caso a
maioria das unidades não apresente seus candidatos no prazo final dessa primeira
convocação.
3 – Do Mandato
Compete autonomamente a Reunião por Local de Trabalho o controle do mandato
dos Delegados e Delegadas Sindicais, que no entanto não poderá exceder a 2(dois)
anos;
4 - Da Competência do Conselho de Delegados e Delegadas Sindicais de Base
Composto por Delegados e Delegadas Sindicais é instância de decisão do SINTUFRJ
e hierarquicamente superior a Diretoria Executiva do Sindicato.
5 – Da competência dos Delegados e Delegadas Sindicais em suas Comissões
Responsabilizar-se pela organização da categoria em seu Local de Trabalho,
realizando reuniões constantes e vendo as demandas de cada Local de Trabalho;
Implementar as campanhas e lutas definidas nas instâncias do SINTUFRJ;
Representar a categoria junto à direção do Local de Trabalho negociando em nome
do Sindicato quando se fizer necessário;
Convocar a categoria do seu Local de Trabalho para atos, mobilizações e
assembléias do Sindicato;
Convocar a qualquer momento a Coordenação de Organização e Política Sindical e o
restante da Diretoria Executiva para Auxiliar no encaminhamento das questões
relativas ao Local de Trabalho.

6/5/2008

Delegados Sindicais de Base eleitos
Creche Universitária
Titular: Maria de Fátima Cavalcante dos Santos
Suplente: Sandro de Souza Santana
ETU
Titular: Carlos Pereira da Silva
Suplente: Dirceu José de Souza
Martins
13/11/2007

Delegado Sindical de Base
No dia 7 de novembro houve eleição de delegados sindicais de base no Instituto de
Geociências. A chapa já estava formada antes da greve. Foram eleitos: Zilpa
Guedes de Souza e Dulce de Lima Bernardo Machado (titulares) e Elizabete Costa
de Souza e Boaventura Souza Pinto (suplentes).
8/10/2007

Reunião dos delegados sindicais
A reunião dos delegados sindicais de base quarta-feira, 3, na subsede sindical do
HU, aprovou encaminhamentos e socializou informações sobre o cotidiano de várias
unidades. Ficou acertado, por exemplo, que serão feitas reuniões nos locais de
trabalho para discussão do projeto de reestruturação da UFRJ com representantes
do GT-Educação, e antes do Congresso do SINTUFRJ. A idéia é que os
trabalhadores tirem posições sobre o tema para serem levadas ao congresso.
Ainda sobre esse ponto, foi sugerido na reunião que nesta semana que antecede à
votação do Programa de Expansão e Reestruturação da UFRJ, no Conselho
Universitário, o SINTUFRJ disponibilize espaço no jornal para a categoria expressar
sua opinião a respeito do assunto.
Calendário
A próxima reunião está agendada para 7 de novembro, às 14h, no IFCS. Pauta:
Congresso do SINTUFRJ e avaliação dos desdobramentos da votação do Programa
de Expansão e Reestruturação da UFRJ. A do mês de dezembro, para o dia 4, às
14h, na Praia Vermelha, ainda sem pauta definida.
Em tempo
O Conselho Editorial do Jornal do SINTUFRJ deixa claro que o espaço sempre esteve
aberto a qualquer sindicalizado que deseje expor sua opinião, e que no espaço
Fórum da página da internet o debate está aberto.
26/5/2007

Delegados sindicais instalam Conselho
Delegados elaboram comunicado que será entregue à diretoria na reunião
desta segunda-feira
Reunião dos delegados sindicais realizada na tarde de quinta-feira, na subsede do

HU, decidiu instalar o Conselho de Delegados Sindicais de Base. A decisão foi
comunicada à diretoria executiva logo após o fim do encontro. Depois de
consultarem o estatuto do SINTUFRJ e debaterem exaustivamente, chegaram à
conclusão de que nada há no documento que seja obstáculo à instalação do
Conselho e aprovaram, por unanimidade, a instalação imediata do Conselho e o
envio de comunicado à diretoria executiva.
A leitura do estatuto permitiu relembrar alguns aspectos que os delegados devem
ter em mente para a representação das bases, como a convocação da reunião por
local de trabalho, com 48 horas de antecedência, com pauta definida, lista de
presença, relação dos sindicalizados, formação de ata. Os delegados têm também
papel importante na mobilização da categoria, como a convocação dos
companheiros para as assembléias neste momento de decisão sobre a greve. Nova
reunião ficou marcada para o dia 6, às 14h, na subsede do HU.

Comunicado à diretoria
“Nos, delegados sindicais de base, reunidos ordinariamente para leitura do Estatuto
do SINTUFRJ como proposto pela direção do Sindicato na primeira reunião, com o
intuito de esclarecer todas as dúvidas sobre as eleições para delegados e instalação
do Conselho de Delegados Sindicais de Base, verificamos que não existe nenhum
impedimento no estatuto que impossibilite a instalação imediata do Conselho.
Assim sendo, procedemos à instalação do Conselho Sindical de Base na presente
reunião, realizada na data de 24/5/2007, quinta-feira, na subsede do SINTUFRJ. Tal
fato não impede a continuidade do processo de eleição dos delegados sindicais das
unidades ainda não representadas, que posteriormente serão agregadas ao
Conselho”, diz a nota, informando que uma comissão – formada pelos delegados
Antônio Gutemberg, Hércules Antônio e Nivaldo Holmes – comunicaria a decisão à
diretoria.Ato contra as fraudes
A Procuradoria Regional do Trabalho do Rio realiza no dia 28, às 14h, um ato de
lançamento da Campanha Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de
Trabalho. Toda categoria está convidada para participar do ato, que protesta, entre
outras coisas, contra a Emenda 3. O endereço é Av. Churchill, 94, 7° andar,
Castelo.
19/5/2007

14/4/2007

Eleição de delegados sindicais de base
A diretoria do SINTUFRJ deliberou que vão ser retomadas as eleições de delegados
sindicais de base nas unidades onde isto ainda não aconteceu. A inscrição dos
candidatos será por chapas com titular e suplente. O processo se dará em dois
momentos. Primeiro, uma reunião com a pauta fixa: informe sobre as ações
judiciais, campanha salarial e a importância da eleição dos delegados sindicais de
base. Nesta reunião já se definem o processo de inscrição de chapas. Em um
momento seguinte, é realizada a eleição, já enriquecida pela discussão política
anterior. As futuras reuniões para eleição de delegados sindicais serão comunicadas
pela secretaria do Sindicato.
Confira as reuniões já marcadas entre 24 e 27 de abril:
DATA
24/04 (3ª-feira)
24/04 (3ª-feira)
24/04 (3ª-feira)

UNIDADES
FCC
DECANIA DO CCJE e BIBLIOTECA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

HORÁRIO
10:00 às 12:00
10:30 às 12:00
13:30 às 14:30

LOCAL DA REUNIÃO
Auditório Muniz de Aragão
Decania
Auditório Anízio Teixeira

25/04 (4ª-feira)

DVST

10:00 às 12:00

Sala de Arquivo

25/04 (4ª-feira)
25/04 (4ª-feira)

PÓLO NÁUTICO
GRÁFICA

10:00 às 12:00
15:00 às 16:00

Sala de Reuniões
Refeitório

26/04 (5ª-feira)
26/04 (5ª-feira)
26/04 (5ª-feira)

DECANIA DO CT e BIBLIOTECA
ESCOLA POLITÉCNICA
COPPE

10:00 às 12:00
11:00 às 12:00
14:00 às 16:00

Auditório do bloco A - CT
Auditório do bloco D, sala 220
Bloco G, sala 122

27/04 (6ª-feira)

DECANIA DO CCS e BIBLIOTECA

10:00 às 12:00

Auditório Hélio Fraga

2/1/2007

Delegados Sindicais de Base – Realidade no SINTUFRJ
Caros companheiros fizemos um convite a todos que ao longo da história de luta de
nossa entidade vem contribuindo, significativamente, de forma direta para que
sejamos uma importante base de resistência e combate do serviço público das IFEs.
Convite que foi aceito de forma expressiva.
Um passo importante que foi dado no ano de 2006, nesse sentido, com a ampliação
da participação e democratização do SINTUFRJ, através do início das eleições para
Delegados Sindicais de Base, indo ao encontro da instalação do Conselho Sindical
de Base. Contudo, muito ainda falta a fazer. Nesse sentido queremos informar que
o processo terá continuidade em março/2007 quando será reaberto o processo de
inscrição e/ou eleição, assim como a indicação de data para instalação do Conselho.
A pausa no processo se deve ao natural esvaziamento da Universidade nos meses
de janeiro e fevereiro, mas que com certeza terá prosseguimento no início de
março, conforme informado acima.
Até o momento já foram eleitos os delegados sindicais de base de vários locais de
trabalho em 13 unidades da UFRJ. Já são 57 companheiros eleitos entre titulares e
suplentes.
Lembramos a todos que os delegados eleitos já possuem a legitimidade para
organizarem reuniões nos seus locais de trabalho, discutindo as demandas relativas
aos trabalhadores do respectivo local e organização política e sindical da base.
Podendo se articularem com a coordenação de políticas sindicais e a diretoria do
Sintufrj, numa participação mais ativa da “vida” de nosso sindicato.
Queremos aproveitar para desejar a todos um 2007 de muita luta e esperanças
pela recuperação de nossa dignidade enquanto trabalhadores em educação, por
uma Universidade Pública Gratuita de Qualidade e a construção de um País justo.
Coordenação de Políticas Sindicais
5/12/2006

Conselho Sindical de Base
57 delegados já foram eleitos
O processo para eleição dos delegados sindicais de base foi deflagrado pelo
Sindicato no início de novembro. Desde então contabilizamos 13 unidades onde
foram feitas as eleições. Até agora são 38 eleitos entre titulares e suplentes.
Confira os companheiros representantes dos locais de trabalho que farão parte do
Conselho Sindical de Base.
Delegados eleitos
Colégio de Aplicação – Patrícia Ferreira Cerqueira Leite e Carlos Alberto Ramos

(titulares); José Vicente Fonseca Orofino e Edmilson Pereira (suplentes).
Escola de Música – Marilda Villa Real Cardoso dos Santos e José da Hora Sousa
(titulares); Carlos Alberto da Silva Vieira (suplente).
Instituto de Psicologia – Leonardo Morgan Nogueira Queirós e Adriano Carlos
(titulares); Valdeir Alves Nogueira (suplente).
Subprefeitura da Praia Vermelha – Katia da Conceição Rodrigues Manoel da Silva e
Luiz Filipe Almeida Marinho (titulares); Paulo César dos Santos e Paulo Roberto
Gomes de Oliveira (suplentes).
Sibi (Biblioteca Central) – Chantal Russi (titular); Eneida de Oliveira (suplente).
Instituto de Neurologia – Aluízio Paulino do Nascimento, Fernando José Pinto da
Silva e Luiz André dos Santos (titulares).
IFCS – Cristina Pereira de Lacerda Baião e José Haroldo Pinto Junior (titulares);
Rogério Batista Silva Costa (suplente).
Instituto de Biologia – Jorginaldo William de Oliveira e Gercino Teotônio da Silva
Filho (titulares); Orlando da Conceição Simões e Nivaldo Holmes de Almeida Filho
(suplentes).
Instituto de Biofísica – Vandir da Costa e Hércules Antonio da Silva Souza
(titulares).
Escola de Serviço Social – Chapa Compromisso com a Base – Maria Angélica Pereira
da Silva e Eliane Nascimento de Jesus (titulares); Marcelo José de Lima e Nelson
Murilo Libório Cabral (suplentes).
PR-4 – Tatiana Fortunata de Carvalho, Carlos Alberto Silva de Oliveira e Iracema
Ferreira (titulares).
Decania do CLA e Biblioteca – Hilda Regina Vasconcellos Sena Martins (titular).
FACC – Suely Holanda de Souza (titular); Glória Maria Marcelo de Góes Telles
(suplente).
Divisão de Transportes – José Paulo de Oliveira e Mário Pereira Filho (titulares);
Jorge Luiz Vieira (suplente).
Prefeitura – Wellington de Jesus, Givanildo Lima e Antonio Gutemberg Alves do
Traço (titulares); João Pereira Luiz, Juscelino Ribeiro de Souza e Roseni Lima de
Oliveira (suplentes).
Faculdade de Direito – Paulo Roberto de Castro Dantas e Jorge Gomes (titulares);
Luiz Alberto Lima Moreira (suplente).
Observatório do Valongo – Irany Gomes Barros (titular).
Instituto de Ginecologia – Cláudia Menezes Alves e Sônia Valéria Reis (titulares).
Museu Nacional – Edson Vargas da Silva, Ivanir Valentim Santório e Jorge Luiz Silva
(titulares); Durval Gomes Gonçalves Pinto (suplente).

Colegiados: mandatos prorrogados
Além da prorrogação do mandato da bancada no Conselho Universitário até março
de 2007 e da alteração, por unanimidade, de sua duração de dois para três anos,
os Conselhos de Ensino de Graduação e de Ensino de Pós-Graduação também
aprovaram a prorrogação até março de 2007 da representação de técnicosadministrativos nos colegiados.
O adiamento das discussões no Consuni para modificação do período de mandato
de dois para três anos, reivindicado pela categoria, inviabilizou as eleições para
este ano, o que acabou por determinar nova prorrogação até março de 2007 dos
mandatos. A Reitoria deverá convocar as eleições que terá apoio do SINTUFRJ.
No CEG, foi no dia 22 a aprovação da prorrogação do mandato de Ana Maria Ribeiro
(que tem como suplente Vera Barradas) até março de 2007.
O CPEG há mais de um mês prorrogou – para a mesma época – o mandato de
Cláudia Motta (que substituiu o representante Giovani Zebende, que está de

licença).
Agora, tanto Consuni quanto CEG e CPEG têm mandato de três anos. Logo, em
março, deveremos ter a eleição de todos os representantes técnico-administrativos
para os colegiados.
13/11/2006

Unidades elegem seus delegados
Categoria se mobiliza e eleições de novos delegados já estão programadas
Foi dada a partida ao processo de escolha dos delegados sindicais de base, na
terça-feira, dia 7, e várias unidades já têm seus representantes, tais como: Colégio
de Aplicação (CAp), Escola de Música, Instituto de Psicologia e Prefeitura da Praia
Vermelha e o Sibi. Nesta semana e na próxima os técnicos-administrativos ainda
irão às urnas para eleger novos delegados

Delegados eleitos
• Colégio de Aplicação
Patrícia Ferreira Cerqueira Leite - titular
Carlos Alberto Ramos - titular
José Vicente Fonseca Orofino - suplente
Edmilson Pereira - suplente
• Escola de Música
Marilda Villa Real Cardoso dos Santos - titular
José da Hora Sousa - titular
Carlos Alberto da Silva Vieira - suplente
• Instituto de Psicologia
Leonardo Morgan Nogueira Queirós - titular
Adriano Carlos - titular
Valdeir Alves Nogueira - suplente
• Prefeitura da Praia Vermelha
Katia da Conceição Rodrigues Manoel da Silva - titular
Luiz Filipe Almeida Marinho - titular
Paulo César dos Santos - suplente
Paulo Roberto Gomes de Oliveira - suplente
• Sibi – Biblioteca Central
Chantal Russi - titular
Eneida de Oliveira - suplente
Candidatos
a delegados
sindicais de base
• Instituto de Neurologia:
Aluízio Paulino do Nascimento - titular
Fernando José Pinto da Silva - titular
Luiz André dos Santos - titular

• IFCS:
Unidade pela Vitória
Cristina Pereira de Lacerda Baião - titular
José Haroldo Pinto Júnior - titular
Rogério Batista Costa - suplente
• Instituto de Biologia:
Jorginaldo William de Oliveira - titular
Gercino Teotônio da Silva Filho - titular
Orlando da Conceição Simões - suplente
Nivaldo Holmes de Almeida - suplente
• Instituto de Biofísica:
Vander da Costa - titular
Hércules Antonio - titular
• Museu Nacional:
Edson Vargas da Silva - titular
Ivanir Valentim Santório - titular
Jorge Luiz Silva - titular
Marcos Romero Xavier - suplente
Durval Gomes Gonçalves Pinto - suplente
• PR-4:
Tatiana Fortunata - titular
Carlos Alberto - titular
Iracema Ferreira - titular
• Coppe:
Marli Rodrigues - titular
• Decania CLA e Biblioteca:
Hilda - titular
• FACC:
Suely Holanda - titular
Glória Maria - suplente
7/11/2006

Eleições de delegados movimentam categoria
Esta semana o SINTUFRJ inicia o processo para a escolha dos delegados sindicais
de base nas unidades da UFRJ. Seis delas deflagram o processo a partir de hoje, 7
de novembro, e seus trabalhadores elegerão 12 representantes.
A participação dos técnicos-administrativos da universidade nesta eleição é
importante para fortalecer o elo entre a base e a diretoria.
O delegado sindical de base é a ponte entre o Sindicato e os trabalhadores no seu
local de trabalho. Sua atuação fortalece a ligação da entidade com sua base.
Problemas específicos de cada unidade, por exemplo, podem ser levados à diretoria
pelo delegado sindical. Este tem por atribuição realizar reuniões para levantar
demandas e propor ações que promovam melhores condições de trabalho.
Os delegados sindicais formam o Conselho Sindical de Base, uma instância de
decisão do SINTUFRJ, hierarquicamente superior à Diretoria Executiva do Sindicato.
Este conselho cria condições para ampliação da democracia nas decisões no interior

do movimento. Os delegados e delegadas sindicais que formarão o futuro conselho
têm um importante papel a cumprir na organização do movimento.
30/10/2006

Eleição dos delegados foi adiada para 28
Na reunião do último dia 25, os aposentados decidiram que a eleição dos delegados
sindicais de base será no dia 28 de novembro, das 10h às 17h, na subsede HU.
O coordenador-geral Francisco de Assis prestou informes e esclarecimentos sobre
as ações judiciais.
16/10/2006

Conselho Sindical de Base
A secretaria do Sindicato está fazendo a análise das inscrições de delegados,
checando se estão de acordo com as normas do Edital e do Estatuto do Sindicato. A
diretoria na reunião de 23/10 fará um balanço do processo até agora e
encaminhará a etapa seguinte: a marcação das eleições de delegados nos locais de
trabalho com candidatos inscritos, que deverão acontecer até o dia 30 de
novembro.
9/10/2006

Conselho: organizar a eleição
Dia 25 de outubro, às 10h, na subsede do HU, eleições de delegados
aposentados
A Coordenação de Políticas Sociais e a direção do Sindicato vão fazer o balanço do
processo de inscrição de candidatos das unidades para integrarem o Conselho
Sindical de Base. O prazo para a primeira fase do processo de implantação do
Conselho, com inscrição dos candidatos, foi encerrado na sexta-feira, dia 6. No
período, várias reuniões foram realizadas em diversas unidades para que servidores
discutissem o papel dos delegados e a importância da organização nos locais de
trabalho para o fortalecimento do movimento dos servidores da UFRJ. Pelo edital
publicado há quatro semanas, as eleições de delegados serão realizadas entre os
dias 16 de outubro e 30 de novembro. No próximo dia 25, os aposentados se
reúnem às 10h na subsede do Sindicato no HU para eleger seus delegados. Sete
companheiros se inscreveram. A primeira fase para as inscrições para delegados
sindicais de base terminam na sexta-feira, dia 6 de outubro.
É importante que as unidades se mobilizem para se envolver no processo. O
delegado sindical é a ponte entre o Sindicato e o seu local de trabalho. A sua
atuação fortalece a ligação da entidade com sua base. Politicamente, os problemas
específicos de cada unidade poderão ser levados ao conhecimento do SINTUFRJ.
Após as eleições será formado o Conselho de Delegados Sindicais de Base (CDSB),
que é uma instância de decisão do SINTUFRJ, hierarquicamente superior à Diretoria
Executiva do Sindicato.
O Conselho Sindical de Base cria condições para ampliação da democracia nas
decisões no interior do movimento, num cenário de muitos e múltiplos desafios
para a nossa categoria. Portanto, mobilizar é a palavra de ordem.

2/10/2006

Delegados sindicais de base
Continuam abertas as inscrições de candidatos a delegados em sua
unidade. Dia 25 de outubro, às 10h, na subsede do HU, eleições de
delegados aposentados
A primeira fase de inscrições para candidatos a delegados sindicais de base termina
na sexta-feira, dia 6 de outubro. Depois dessa data, a Coordenação de Políticas
Sociais fará uma avaliação do processo. É importante que as unidades se mobilizem
para as inscrições ainda nesta primeira fase. O delegado sindical será a ponte entre
o Sindicato e o seu local de trabalho. Será através dele que os problemas
específicos de cada unidade poderão ser levados ao conhecimento do SINTUFRJ. As
eleições serão realizadas de 16 de outubro a 30 de novembro. Depois das eleições
será formado o Conselho de Delegados Sindicais de Base (CDSB), que é uma
instância de decisão do SINTUFRJ, hierarquicamente superior à Diretoria Executiva
do Sindicato.
A criação e o fortalecimento do Conselho, além de possibilitar a plena democracia
nas decisões, são historicamente importantes para que as principais lutas e
reivindicações da base sejam alcançadas. Na sexta-feira houve reunião com os
funcionários da Escola de Música para discutir a implantação do conselho. Na
reunião da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis para discutir o
assunto, os funcionários consideraram como prioridade a constituição do conselho
como mecanismo de aprofundamento do processo de fortalecimento de
democratização e participação do Sindicato. A unidade já inscreveu seus candidatos
– um titular e um suplente.
Para se ter uma idéia do quanto a representação por local de trabalho foi e é
imprescindível na luta do Sindicato, faremos um pequeno retrospecto de sua
participação na história do SINTUFRJ.
Quem não lembra daquela memorável greve que fechou a Linha Vermelha, em
2000, com cerca de 3.500 servidores da UFRJ? Essa demonstração de força foi
possibilitada pela atuação da representação por local de trabalho, que realizava
reuniões em suas unidades para esclarecer o que estava acontecendo. Além disso,
havia intensas discussões e panfletagens. Isso evitava mal-entendido. Essa
mobilização permitiu a manutenção dos índices 28,86% e 26,05%, que o governo
administrado por Fernando Henrique Cardoso, através do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, conseguiu meios de questionar antes do seu
julgamento. A maioria dos funcionários da UFRJ tem em seus contracheques esses
adicionais, por conta de uma série de batalhas jurídicas e políticas.
Música - Numa reunião na última sexta-feira, 29 de outubro, na Escola de Música,
para discutir a implanta do Conselho Sindical de Base, cerca de 15 funcionários
apresentaram várias preocupações. Em uma delas, chegaram a propor que o
Sindicato publique uma cartilha esclarecendo as regras de transição para a
aposentadoria. Queixaram-se da indiferença de companheiros em relação aos
assuntos de interesses da categoria.
Inscrições - As inscrições para delegado sindical podem ser feitas na sede do
Sindicato, no Fundão, e nas subsedes do SINTUFRJ no Instituto de Filosofia e

Ciências Sociais, na Praia Vermelha e no HU. O mandato do delegado sindical será
definido no local de trabalho e não poderá superar dois anos. A reeleição é
permitida. Os sindicalizados que desejam se candidatar devem estar em dia com
suas obrigações estatutárias.
25/6/2006

Delegados Sindicais de Base
A diretoria do SINTUFRJ está organizando o processo de instalação do Conselho
Sindical de Base. A categoria está sendo convocada para eleger seus delegados
sindicais. As inscrições para candidatos estão abertas até 6 de outubro. Para
impulsionar e mobilizar a categoria, algumas unidades têm solicitado reuniões e
pautado a discussão de demandas locais. Afinal, este é o objetivo da Diretoria do
SINTUFRJ: os delegados sindicais de base são exatamente para poder fazer o elo
do local de trabalho com o Sindicato, trazendo os problemas que afligem a
categoria em sua unidade e buscando atuar em conjunto.

Instituto de Neurologia: trabalhadores em estado de
alerta!
Na terça-feira, dia 19, a diretoria do SINTUFRJ, através da Coordenação Geral
(Ana, Francisco e Marcílio), da Coordenação de Organização Sindical (Manuel,
Albana e Marcos) e da Coordenação de Políticas Sindicais (Paulinho), esteve
presente no Instituto de Neurologia para não apenas passar os informes do
Sindicato e mobilizar para a eleição dos delegados sindicais – a unidade tem direito
a três representantes no Conselho –, mas também para discutir a situação interna
na unidade.
Os trabalhadores apresentaram uma enorme preocupação com o futuro desta
importante unidade de saúde. Com um histórico de poder concentrado em figuras
históricas desde sua fundação (Deolindo Couto, Alvarenga, Temponi), o INDC vive
uma grave crise após a solução encaminhada pela Reitoria de acordos entre
docentes. Na última eleição para diretor, a unidade, que tem 5 docentes, teve três
candidatos, e em vez do eleito tomar posse, um grande acordo na Reitoria colocou
uma direção pro tempore que persiste até hoje, em que cada candidato ganhou um
cargo diferente. O resultado na prática é que ninguém se mexe de fato pela
unidade. O Instituto não foi certificado pelo SUS e corre o risco de perder suas
vagas na Residência Médica, o que seria jogar uma pá de cal em qualquer projeto
de futuro. Enquanto isso, os profissionais de saúde – de atendentes aos médicos –
vivem sob uma pressão que podemos caracterizar como assédio moral, no qual um
pequeno grupo manda e desmanda, sendo narrado ao SINTUFRJ que até
tratamento desrespeitoso com os pacientes pode ser testemunhado. Na reunião
sobre o PDI, quando o reitor esteve pessoalmente na sede do Sintufrj, a diretoria
questionou-o sobre os pro tempores existentes, e ele se comprometeu a
encaminhar as eleições.
O Instituto de Neurologia é um órgão suplementar do CCS e seu Regimento Interno
é de 1946, o qual diz que a indicação do diretor é prerrogativa do reitor, e não faz
nenhuma referência de que o cargo é privativo a docente. Como no HUCFF, onde
este ano até um técnico-administrativo se inscreveu ao pleito, o SINTUFRJ
estimulará o debate, incentivando o conjunto dos profissionais de saúde a se
mobilizarem e participarem do processo de reconstrução e revigoramento

acadêmico-científico e assistencial. A diretoria do SINTUFRJ e o conjunto dos
trabalhadores prepararão uma pauta de reivindicações e marcarão uma reunião
com o diretor pro tempore e com o decano do CCS, assim como organizarão a
mobilização com a comunidade universitária e usuários/pacientes do instituto.

A participação é fundamental
A reunião da Neurologia acabou por se tornar uma amostra viva daquilo que vem
ocorrendo na maioria das unidades da UFRJ, deixando claro a necessidade da
construção das organizações por local de trabalho – OLTs. A reunião acabou se
transformando num amplo debate sobre as condições precárias de funcionamento
dos Hospitais Públicos, a quebra da democracia interna nas IFEs e a volta da
subalternização dos técnicos-administrativos. Momento rico em que se percebe
que um dos principais reflexos dessa subalternização se expressa através do
“medo” que vem se instalando no meio da categoria. Medo de se expressar, medo
de denunciar, medo de colocar em pauta as reivindicações mais simples de nossa
categoria visando a condições de trabalho humanas e condizentes com o nosso
papel de servidor público. Medo de nos rebelarmos e deixar claro que não somos
serviçais, mas sim que temos como função principal a garantia de direitos sociais
para toda a população brasileira, tais como educação, saúde, entre outros,
expressos no artigo 5º de nossa Constituição Federal.
Por tudo isso, o convite, que é mais que uma convocação continua em aberto, por
parte do SINTUFRJ para que todas as unidades façam sua inscrição para Delegados
e Delegadas Sindicais de Base. Pois só através da nossa organização, mobilização,
participação e avanço na instauração da Democracia Participativa do nosso
Sindicato é que “arrancaremos” o respeito que merecemos enquanto trabalhadores
em educação de uma universidade pública, conquistando salários justos e
condições dignas de trabalho. Ampliando nossa defesa pelas Universidades
Públicas, Estatais, e de Qualidade. Assim como pelos Hospitais Universitários das
IFEs.
COMO REALIZAR SUA INSCRIÇÃO: Através do e-mail: sintufrj@sintufrj.org.br. Ou
nas subsedes e sede do Sintufrj. Façam já sua inscrição, garantam a representação
de sua unidade.
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Delegado sindical de base

Inscrições abertas
Candidatos podem se inscrever até 6 de outubro. Eleições serão entre 16 e
30 de outubro
O SINTUFRJ deflagrou o processo para a escolha dos representantes sindicais nos
locais de trabalho. O edital de convocação para a inscrição individual ou por chapas
dos candidatos a delegados sindicais de base já foi publicado. O prazo será
encerrado no dia 6 de outubro. Podem se candidatar todos os sindicalizados que
estejam em dia com suas obrigações estatutárias, como também aposentados.
Os delegados eleitos irão compor o Conselho de Delegados Sindicais, instância de
decisão do SINTUFRJ e hierarquicamente superior à Diretoria Executiva. Estes

delegados são responsáveis pela organização da categoria em seu local de trabalho.
E também têm por atribuição levantar demandas específicas e convocar, quando
necessário, a Coordenação de Organização e Política Sindical e o restante da
Diretoria Executiva.
A eleição dos delegados será feita por escrutínio secreto pelos sindicalizados de
cada local de trabalho entre 16 de outubro e 30 de novembro.
Cada local de trabalho tem direito a um determinado número de delegados, e a
organização da eleição cabe a uma comissão composta pela Coordenação de
Organização e Política Sindical e Secretaria do SINTUFRJ. O quadro completo do
número de delegados nesta página abaixo.
Os interessados podem procurar a Coordenação de Organização e Política
Sindical para mais informações: Albana Azevedo (9626-8419); Manoel
Dantas (9768-5885) e Marcos Botelho (9765-9494).

O que faz o delegado sindical?
É o responsável pela mobilização dos servidores em seu local de trabalho. O
delegado sindical é o elo entre o Sindicato e a sua unidade, e tem por atribuição
realizar reuniões para discutir os problemas, levantar demandas, e propor ações
que promovam melhores condições de trabalho.
O delegado sindical implementa as campanhas e lutas definidas nas instâncias do
SINTUFRJ; representa a categoria junto à Direção da sua unidade, negociando em
nome do Sindicato quando necessário; convoca a categoria de seu local de trabalho
para atos, mobilizações e assembléias do Sindicato.
O mandato destes representantes não pode exceder a dois anos, sendo permitida a
reeleição, segundo determinou o edital.

14/9/2006

DELEGADOS SINDICAIS DE BASE, UMA REALIDADE NO
SINTUFRJ
Um convite, não uma convocação
A todos os companheiros que ao longo da história de luta de nossa entidade vêm
contribuindo, significativamente, de forma direta, para que sejamos uma
importante base de resistência e combate na luta a favor da universidade pública e
do serviço público das universidades federais.
A vocês, Caravaneiros, vocês participantes de nossos Atos e Assembléias de Base;
E a vocês Aposentados, que apesar do dever cumprido não fogem da luta,
queremos neste espaço convidá-los a participar do SINTUFRJ através do Conselho
Sindical de Base, instância superior à Diretoria do sindicato e que tem por objetivo
o resgate de nossas bases e a história de combatividade de nossa entidade.
E como fazer isto?
Realizando sua inscrição para ser Delegado(a) Sindical de Base. Esta inscrição
deverá ser de forma individual, podendo apresentar o seu(sua) respectivo(a)
suplente ou através de montagem de chapa. E depois de compormos o quadro de

Delegados e Delegadas Sindicais de Base, instala-se a Comissão Sindical de Base,
instância do Local de Trabalho e o Conselho de Delagados e Delegadas Sindicais,
instância superior a Diretoria Executiva do SINTUFRJ.
Qual o papel do Delegado(a) Sindical e da Comissão Sindical de Base?
Este representante será o responsável pela mobilização dos servidores em seu local
de trabalho, tendo como tarefa a organização dos trabalhadores no Local de
Trabalho. Este representante será o elo entre o sindicato e seu Local de Trabalho,
realizando reuniões nestes locais discutindo os problemas da unidade e propondo
ações que promovam condições dignas de trabalho. Estas ações certamente
avançam na construção de espaços democráticos, onde o servidor público é o ator
relevante em todo processo. A Comissão Sindical e Base será formada pelos
Delegados e Delegadas Sindicais do Local de Trabalho, quando houver mais de um
delegado eleito.
O papel das OLTs
As OLTs – Organizações Por Local de Trabalho, no nosso caso as Comissões
Sindicais de Base, são um passo importante no processo de democratização e
participação de nosso sindicato. Cabe ao Delegado (a) Sindical a estruturação de
calendário de reuniões em suas bases para a construção desses espaços, elencando
os principais temas e conflitos existentes. Propondo, como dito anteriormente,
ações que avancem no resgate de nossa dignidade enquanto servidores públicos.
Assim como na defesa de salários condizentes com a função que desempenhamos
junto à sociedade e toda população.
Ou seja, o Delegado(a) Sindical é um agente de interlocução e das deliberações
oriundas dos Locais de Trabalho, através da Comissão Sindical de Base.
É necessário a presença constante desses Delegados no sindicato?
Embora os Delegados tenham as mesmas prerrogativas dos Dirigentes Sindicais,
não é necessário sua presença diária na organização sindical. As reuniões do
Conselho de Delegados(as) Sindicais acontecem ordinariamente uma vez por mês.
E o que vem a ser o Conselho de Delegados(as) Sindical?
O Conselho de Delegados(as) Sindical é composto pelos delegados e delegadas
sindicais e tem por função aglutinar todas as demandas oriundas da base, traçando
assim a política que a Direção Executiva de nossa entidade deve executar.
Grandes avanços entraram para a história de nosso sindicato através da luta de
nossa categoria. O sindicato é forte porque nossa categoria tem garra e disposição
de luta. Mas temos ainda muito que avançar e é por termos consciência disto e dos
grandes desafios impostos à nossa categoria é que estamos fazendo este convite –
que é mais que uma convocação – para que possam escrever essa história conosco
de uma forma mais direta e incisiva. Realizaremos em nosso Sindicato um
“PIXURUM”, que na língua falada significa mutirão. Arrancando assim de parte de
nossos governantes aquilo que temos direito, através de um sindicato FORTE E
COMBATIVO, ou seja, CARREIRA E SALÁRIO DIGNOS E VALORIZAÇÃO
PROFISSIONAL.
Nós técnico-administrativos da UFRJ não somos atores secundários dentro da
comunidade universitária. Somos relevantes no papel social da Universidade Pública
Brasileira.

