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1. Base Territorial

Para se filiar ao SINDISEP/RJ, o 
servidor público ou o 
pensionista deste deverá estar 
sediado nos municípios do Rio 
de Janeiro, Niterói, São 
Gonçalo, Duque de 
Caxias, Nova Iguaçu, Cabo 
Frio, Petrópolis e 
Teresópolis.
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2. Centrais Sindicais

O SINDISEP/RJ não é filiado a nenhuma central sindical apesar 
de manter diálogo com as principais centrais, buscando sempre 
a construção de movimentos coletivos em defesa dos interesses 
dos servidores. A eventual decisão sobre participação em uma 
central ou federação sindical deverá ser objeto de amplo e 
democrático debate interno, preferencialmente em Congresso 
interno.



4

3. Estrutura Organizacional:

I. Congresso;

II. Assembleia Geral;

III. Conselho de Delegados e Delegadas Sindicais;

IV. Diretoria Executiva;

V. Assembleia por Local de Trabalho;

VI. Comissão Sindical de Base;

VII. Conselho Fiscal.
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4. Diretoria Executiva:

A Diretoria é colegiada e não possui hierarquia. Não há um presidente, sendo organizada de 
acordo com tipos de atividades a serem executadas em secretarias, a saber:

I. Secretaria de Administração;

II. Secretaria de Organização e Políticas Sindicais; 

III. VIII. Secretaria de Políticas Sociais, Esporte e Lazer;

IX. Secretaria de Assuntos Jurídicos;

Secretaria de Formação Sindical, Educação e Cultura; 

IV. Secretaria de Finanças;

V. Secretaria de Comunicação Sindical;

VI. Secretaria da Mulher Trabalhadora;

VII. Secretaria de Combate à Desigualdade Racial;

X. Secretaria de Aposentados, Aposentadas e Pensionistas.
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5. Organização por Local de Trabalho:

O SINDISEP/RJ estrutura-se a partir de organizações por local de trabalho, 
designadas de Comissões Sindicais de Base, constituídas por delegados e 
delegadas sindicais, com seus respectivos suplentes, que gozam dos mesmos 
direitos e garantias das diretorias sindicais, obedecendo aos seguintes limites 
máximos, de acordo com o número de trabalhadores e trabalhadoras na base.

As Comissões Sindicais de Base tem o deve de realizar assembleias de base 
para assuntos relativos ao seu local de trabalho específico, ampliando e 
fortalecendo a democracia sindical. O conjunto de comissões sindicais de 
base forma o Conselho de Delegados de Base, órgão sindical que é 
hierarquicamente superior a Diretoria, exprimindo diretamente a vontade das 
assembleias realizadas nos diversos locais de trabalho.

DE 1.000 A 2.000 servidores no órgão são até 6 delegados sindicais



ATUAÇÃO POLÍTICA
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1. Luta contra a Reforma da Previdência

O SINDISEP/RJ integra o movimento RIO CONTRA A REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA, em conjunto com SINAL, SINAIT, ASSIBGE, ASFOC etc 
que realizou as seguintes ações:

I. Visitas à parlamentares da bancada carioca;

II. Publicidades em ônibus;

III. Faixa em avião sobrevoando a orla no Carnaval;

IV. Protestos no aeroporto Santos Dumont, das 5h30 as 10h30 para 
pressionar parlamentares e divulgar materiais 

V. Carro de som circulando pelo Centro e bairros próximos, com 
marchinha e falas contra a Reforma da Previdência.
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Atuação



CAMPANHA SALARIAL - 2018
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Pontos de principais

Combate a EC 95/2016 (Congelamento dos gastos públicos);

Reposição das perdas inflacionárias;

Recomposição das verbas auxiliares;

Regulamentação de licenças e vantagens (ex.: licença sabática);

Campanha unificada – FONACATE/FONASEFE;

Verificação, estruturação e encaminhamento de demandas 
pontuais.



MUITO OBRIGADO
SEDE:

Rua das Marrecas, nº 39, sala 502, Centro.
CONTATOS:

Celular/whatsapp: (21) 98556-0262
E-mail: sindisep.rj@gmail.com

SITE:
http://www.sindisep-rj.org.br

http://www.sindisep-rj.org.br/
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