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Circular n. 31/2015/ADCEFET-RJ

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2015

Aos(Às) professores(as) do CEFET/RJ

Assunto: Informe sobre a movimentação financeira da Adcefet-rj.

A diretoria da Adcefet-rj SSind, exercendo a transparência que lhe cabe como responsável pela

representação sindical dos professores do Cefet/rj, informa a todos os sindicalizados que desde setembro

de 2015 a movimentação das contas da seção sindical encontra-se bloqueada pelo Banco do Brasil, em

virtude de atrasos no registro em cartório da diretoria empossada em agosto de 2015, combinados à greve

dos bancários iniciada em outubro.

Em reunião conjunta ocorrida em 01 de setembro, quando o Banco do Brasil fez o informe do

bloqueio, a diretoria e o Conselho de Representantes deliberaram por solidariamente ratear as despesas

daquele mês até que o Cartório de Registro de Pessoa Jurídica (RCPJ) fizesse o registro da ata de posse da

nova diretoria, documento exigido pelo BB para desbloquear as contas. Assim, em setembro, os diretores

e conselheiros garantiram o pagamento de despesas de custeio como aluguel de salas, pagamentos de

salários  e  despesas  trabalhistas,  energia  elétrica,  telefone,  serviços  terceirizados,  dentre  outras,  com

exceção dos repasses ao Andes-Sindicato Nacional, que serão colocados em dia após a regularização da

situação financeira.

O registro da ata de posse foi realizado pelo RCPJ somente em 30 de setembro de 2015, após

supostas pendências que exigiram da diretoria e dos advogados da Adcefet-rj diversas idas ao cartório

durante todo aquele mês. A documentação foi levada ao BB no dia 01 de outubro de 2015 para dar início

ao processo de desbloqueio das contas, o que levaria mais alguns dias segundo o banco e talvez só se

encerrasse após a greve dos bancários. Retornando ao BB em 06 de outubro, fomos informados que as

contas continuavam bloqueadas e que, de fato, teríamos que esperar o encerramento da greve, iniciada

naquele dia, para voltar a ter acesso às contas.

Em diálogo com o gerente do BB e dada a gravidade da situação, o banco autorizou somente, via

cheque nominal,  o  pagamento  dos  salários  das  três  funcionárias  da Adcefet/rj,  realizado na primeira
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semana  de  outubro,  mas  cabe  ressaltar  que   as  demais  despesas  continuam  sendo,  dentro  das

possibilidades pessoais, garantidas solidariamente pelos diretores e conselheiros.

Louvamos a postura solidária e altruísta dos diretores e conselheiros da Adcefet-rj em garantir,

dentro do possível, o funcionamento da seção sindical, espaço coletivo de luta de todos os professores do

Cefet/rj. Adicionalmente, contamos com a compreensão dos sindicalizados em relação à impossibilidade,

ainda que temporária, da Adcefet-rj atender a diversas demandas de apoio financeiro a eventos que têm

surgido, bem como a demandas relativas a alguns reembolsos de contribuição sindical e outras atividades

que decorram, inclusive, de mobilização sindical.

Tão logo a justa greve dos companheiros bancários tenha se encerrado, esperamos regularizar o

mais rapidamente possível a situação financeira de nossa seção sindical.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos,

Saudações sindicais, fraternas e de luta,

Prof. Alberto Jorge Silva de Lima

Presidente

Prof. Sebastião Fábio Quintiliano de Araújo Rocha
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