
ASSEMBLÉIA APROVA PLANO DE LUTAS
Participação democrática foi a marca principal

A Assembléia de 24 de outubro foi mais um marco na história de lutas de nosso 
sindicato. Com uma participação expressiva da categoria, a direção aprovou sua proposta 
para organizar a categoria até o final do ano e preparar nossa mobilização para 2007. O 
Plano Imediato de Lutas proposto pela nova direção do sindicato faz parte de uma estratégia 
política que leva em conta o resultado do processo eleitoral para o governo do estado.

SERENIDADE E DEMOCRACIA ORGANIZAR A CATEGORIA E 

VENCEM BATE-BOCA REALIZAR FORMAÇÃO

A lógica aprovada para o Plano de Lutas do A serenidade e a forma democrática como os 
sindicato é priorizar a organização da categoria. Isto trabalhos foram encaminhados determinaram o tom 
será feito por meio do processo de eleição dos da assembléia e constituíram-se nos fundamentos 
representantes sindicais de base. Esse processo é para a aprovação do Plano de Lutas. Infelizmente, o 
estatutário e permite que o sindicato tenha uma maior grupo que perdeu a diretoria do sindicato tentou 
comunicação com as trabalhadoras e os tumultuar a assembléia com argumentos 
trabalhadores por meio dos próprios sindicalizados. inconsistentes e propostas que se desviam do 

Comece a conversar em seu local de trabalho objetivo principal da categoria: organizar a luta dos 
e prepare-se para as reuniões setoriais, pois elas trabalhadores. 

A tentativa de esvaziamento e desvio de darão início à eleição dos representantes sindicais de 
assuntos não surtiu efeito na assembléia. A diretoria base.

Além disso, entendendo que “quem se forma apresentou seu balanço do primeiro mês de gestão 
luta melhor” a diretoria iniciará os trabalhos de com clareza e responsabilidade. Ao final, o plano de 
formação política com a categoria, por meio de cursos lutas proposto pela diretoria foi aprovado pela 
e debates sobre diversos temas importantes para categoria e as demais questões apresentadas serão 
nossa luta. retomadas na próxima assembléia.

Plano Imediato de Lutas

[Carta aos Parlamentares do RJ (ALERJ e Congresso Nacional) com as reivindicações 
dos servidores;
[Eleições dos representantes sindicais de base;
[Ato do Dia do Funcionário Público e comemoração do aniversário do Sintuperj;
[Assembléias alternadas (HUPE e Maracanã);
[Pressionar a Administração Central para que sejam reabertos os prazos para 

apresentação de titulação e recursos referentes ao PCC;
[Realização de Seminários: Anti-racismo (consciência negra) e Segurança e Saúde do 

Trabalhador;
[Reestruturação da área Jurídica;
[Retomada dos encaminhamentos para obtenção do registro sindical da entidade;
[Elaboração, discussão e aprovação do regimento interno do sindicato;
[Retomada da discussão sobre campanha de luta pela redução da jornada de trabalho 

sem redução salarial.
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SINTUPERJ ENCAMINHA CARTA A CANDIDATOS
O sindicato já procurou os candidatos ao de governo que dizem respeito às universidades. 

governo do estado Denise Frossard e Sérgio Cabral Nós afirmamos que estaremos cobrando do 
para apresentar as demandas de nossa novo governo todos os compromissos assumidos e 
Universidade. Por enquanto, apenas o Senador estaremos atentos às ações de governo, 
Sérgio Cabral atendeu as entidades da UERJ. principalmente no que diz respeito às universidades 

O candidato Sérgio Cabral reuniu-se com o (Veja a carta que foi enviada aos candidatos na 
Sintuperj e Asduerj em seu estúdio de gravação, na página do Sintuperj - www.sintuperj.org.br).
Barra e assinou uma carta reafirmando os Além do contato com os candidatos ao 
compromissos assumidos durante a campanha no governo, o sindicato também enviará carta aos 
primeiro turno. Na ocasião, o candidato afirmou que parlamentares - deputados estaduais, deputados 
vai “aumentar a verba para a Universidade” e federais e senadores - do Rio de Janeiro que foram 
pretende discutir com as categorias todas as ações eleitos.

Fique por Dentro!

CONGRESSO DO SINTUPERJ

A assembléia decidiu pelo adiamento do VI Congresso do Sintuperj para 2007. Ficou 
estabelecido que a nova data será discutida em uma próxima assembléia.

COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO PCC
DO SINTUPERJ E DO Nova diretoria continua pressão 

DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO sobre plano de carreira

O Sintuperj reuniu-se várias vezes com Na próxima terça-feira, dia 31 de outubro, o 
SRH para cobrar o cumprimento da lei aprovada e Sintuperj realizará um ato em comemoração ao dia 
propor mudanças em favor dos trabalhadores. do funcionário público e aniversário de fundação de 
Dentre as reivindicações está a imediata inclusão nosso sindicato.
dos cargos cujas alterações foram aprovadas no A atividade tem como objetivo também, o 
CONSUNI e retiradas do projeto encaminhado a início de uma campanha em massa de filiação ao 
ALERJ.SINTUPERJ. O sindicato é o órgão representativo 

Aposentadosda categoria que, bem organizado e com 
Segundo a SRH, a previsão é de que os responsabilidade, tem a obrigação de defender a 

aposentados comecem a receber no pagamento categoria em seus direitos e apontar caminhos para 
que sai em novembro. O contra-cheque já está a construção de uma nova sociedade.
disponível na Internet (www.sare.rj.gov.br) e os Convidamos todos a participarem desse 
aposentados devem verificar se as parcelas momento de luta. Teremos uma panfletagem no 
relativas ao enquadramento foram incluídas.HUPE pela manhã (7 horas) e logo após estaremos 
Caso haja dúvidas, procure o sindicato!na porta do Campus Maracanã onde ocorrerá o ato 

Titulaçãopúblico. Participe. Vamos construir uma nova 
Todos os servidores que apresentaram os realidade para o servidor!

títulos receberão a diferença retroativa a julho no 
PRÉ-VESTIBULAR JÁ TEM pagamento que sai em dezembro, de acordo com 

informações da administração central.NOVO CALENDÁRIO

O pré-vestibular também está sendo Tudo isso é fruto de nossa luta, principalmente dos 
reestruturado e reorganizado. Um dos melhores nossos representantes no Conselho Universitário, 
projetos do sindicato, o curso continuará que lutaram pela construção e aprovação do 
oferecendo vagas para s ind ica l izados,  Plano. Agora temos um ponto de partida para 
dependentes e comunidade externa. melhorar nossa Carreira. Vamos em frente!

O novo calendário está disponível para 
Nota de Falecimentotodos e a ficha já se encontra na sede do sindicato. A 

Foi com grande pesar que recebemos a notícia do seleção será realizada em dezembro e o início das 
falecimento do companheiro da gráfica Renato Pereira aulas está previsto para a primeira semana de 
da Costa ocorrida no dia 18/10/2006. Durante a nossa fevereiro. Procure o sindicato para maiores 

assembléia foi feito um minuto de  silêncio em sua informações.
homenagem.


