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Adeus 2013! 
A diretoria do Sintufrj agradece aos trabalhadores 
técnicos-administrativos da universidade a confiança 
depositada nesta gestão. Em 2014 procuraremos 
acertar ainda mais para que, juntos, lideremos as 
lutas que se farão necessárias para a manutenção e a 
ampliação de nossos direitos.
Para todos e com a máxima sinceridade, desejamos 
um  Feliz Natal e um Ano Novo pleno de vitórias 
pessoais e coletivas, muita saúde e amor pela vida.

Categoria se esbalda na confraternização do 
Sindicato. Páginas 9, 10, 11, 12 e no site da entidade         

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA
Delegados eleitos à plenária da Fasubra defenderão em Brasília a decisão da categoria, em 
assembleia, que foi a aprovação do indicativo de greve para março proposto pela Federação. 
Os trabalhadores também deliberaram sobre a criação da Comissão de Mobilização. Página 3

RETROSPECTIVA 
SINDICAL 
Direção relembra algumas realizações do 
ano que chega ao fim. Páginas 4, 5, 6, 7 e 8
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DOIS PONTOS

direção do Sintufrj/
Unidade na Luta (biê-
nio-2012-2014), dentro 

do princípio da legitimidade 
eleitoral que norteou a cons-
trução desta chapa vitoriosa na 
última eleição, e o seu compro-
misso com toda categoria, infor-
ma e esclarece o que segue:

- Considerando que a di-
reção eleita é fruto de uma 
composição política entre os 
coletivos políticos Tribo e CTB, 
denominado Unidade na Luta, 
conforme carta-programa re-
gistrada pelos 27 (vinte e sete) 
companheiros candidatos, entre 
os quais as companheiras Alzira 
Trindade e Maria Glória;

Editorial da Diretoria Executiva 
- Considerando que a par-

tir do lamentável episódio onde 
o ex-coordenador Washington 
teve um incidente de agressão 
em relação a Alzira Trindade – 
o fato foi registrado pela mesma 
na Delegacia de Mulheres, que 
adotou os devidos procedimentos 
cabíveis, incluindo a obrigação 
do mesmo de cumprir transação 
penal, o que foi feito e por isso o 
processo criminal foi arquivado;

- Considerando que em decor-
rência desse fato inaceitável o ex-
coordenador Washington foi afas-
tado preventivamente da direção e 
posteriormente solicitou renúncia 
da diretoria, fato que foi divulgado 
no Jornal do Sintufrj edição 1057; 

- Considerando que após o 
afastamento pela direção da en-
tidade do coordenador Washington 
foi iniciado pela Alzira e pela Maria 
Glória processo de denúncia vazia 
em relação à direção, culminan-
do, inclusive, com a ida das mes-
mas para o campo da oposição, 
que disputou as eleições e ficou 
em terceiro lugar no pleito. Des-
de então, lamentavelmente, tem 
sido uma constante elas se can-
didatarem por esse agrupamento 
de frontal oposição à direção. Isso 
ocorreu para a próxima plenária 
da Fasubra que será  realizada de 
17 a 19 de dezembro;

- Considerando que a con-
duta das mesmas tem sido de 

oposição à atual diretoria, e só 
continuem a se apresentar como 
direção para reivindicar a es-
trutura da máquina para uso 
do seu pensamento individual, 
sem que os mesmos sejam deba-
tidos e aprovados pelo conjunto 
de pessoas que politicamente as 
mesmas abdicaram; 

- Considerando que a postu-
ra das mesmas tem interferido 
no bom andamento dos traba-
lhos dentro do Sintufrj, inclusi-
ve com ações agressivas contra 
os trabalhadores da entidade, 
fato esse notificado pelos pró-
prios empregados;

- Considerando que se tra-
tando de uma chapa majoritária 

o correto seria ambas: Alzira e 
Maria Glória renunciarem ao  
mandato pela discordância que 
têm em relação à direção exe-
cutiva do Sintufrj,

A direção do Sintufrj Uni-
dade na Luta vem a público 
comunicar que o entendimen-
to do pleno é de que politica-
mente as mesmas abdicaram 
do seu direito de ser direção e 
por essa razão registramos que 
elas não têm nenhuma autori-
dade para falar ou representar 
o grupo da diretoria, seja den-
tro ou fora do Sintufrj.

Diretoria Executiva 
Unidade na Luta 

O III Seminário Nacional 
da Mulher Trabalhadora da 
Fasubra, realizado dias 22 e 23 
de novembro, reuniu em Brasí-
lia técnicas-administrativas de 
15 universidades, para discutir 
temas como opressão, violên-
cia contra a mulher e etnia. 
As conclusões do evento foram 
reunidas numa carta e encami-
nhadas à Federação. Represen-
taram o Sintufrj no evento as 
trabalhadoras Marli Rodrigues 
da Silva, Graça Carvalho, Fá-
tima Rosane, Alzira Monteiro 
Trindade e Gloria Pagano.

A carta trata da reafirma-
ção das bandeiras históricas das 
trabalhadoras, como: a defesa 

Carta reafirma bandeiras 
históricas das trabalhadoras 

do direito à vida, à liberdade, à 
saúde, à educação, ao trabalho 
e ao lazer; o combate a qualquer 
forma de violência e/ou discri-
minação contra as mulheres; a 
defesa das políticas afirmativas, 
como o sistema de cotas; a de-
fesa da Lei Maria da Penha e a 
luta pelo seu aprimoramento, 
como também a defesa de pro-
jetos de lei que ampliem os di-
reitos da mulher trabalhadora; 
pela autonomia da mulher sobre 
o seu corpo e contra a interven-
ção do Estado; apoio à luta das 
mulheres do campo e da cidade, 
indígenas e negras, além de ou-
tras bandeiras.

Marli, Graça e Fátima des-

tacaram o alto nível dos deba-
tes sobre os temas  colocados: 
“Opressão: origem e mundo 
contemporâneo”, com Maria 
Consolação da Rocha e Iva-
nia Pereira; “Violência contra 
a mulher”, com Maria Eloísa 
Lino Mendonça e Marisa Barlet-
to; e “Etnias: mulheres negras 
e indígenas”, com Vera Rosane 
Oliveira e Alana Manchineri.

 “Foi proposta moção de 
repúdio ao Estatuto do Nasci-
turo. É um absurdo a mulher 
não ter direito ao corpo dela”, 
observou Graça.

 “Lugar de mulher é  
onde ela quiser”

MARLI Rodrigues da Silva, Graça Carvalho e Fátima Rosane

ALUNOS participam de uma aula prática 

Foi encerrado no dia 6 de de-
zembro o Curso de Prevenção e 
Combate a Incêndio promovido 
pela Seção de Segurança do Tra-
balho (SST), o Serviço de Treina-
mento e Desenvolvimento (STD) 
do Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (HUCFF), 
com do Sintufrj. 

Encerramento do Curso 
de Combate a Incêndio

A carga horária do curso foi de 
20 horas e os participantes das duas 
turmas aprenderam, entre outras 
habilidades oferecidas, a utilizar 
equipamentos e primeiros socorros. 
Os instrutores foram o chefe da SST, 
Aluizio Cícero do Nascimento Silva, 
e os técnicos da SST Tiago Silvério e 
Vagner Felipe da Silva. 

Um grupo de amigos da Faculdade de Odontologia, do HUCFF e 
do Centro de Ciências da Saúde (CCS) agradece o apoio da Unimed, 
do Sintufrj e da Prefeitura Universitária ao evento que realizam às 
sextas-feiras.   

Agradecimento

Com pesar informamos o fale-
cimento da aposentada Matnelde 
Pedro Paixão, 76 anos, ocorrido 
no dia 9 de dezembro. Ela traba-
lhou 35 anos na UFRJ, e a última 
unidade onde serviu foi na SG-6 
(Serviço de Alimentação). A servi-
dora deixa dois filhos. 

A diretoria executiva do Sin-
tufrj (biênio 2012- 2014) ex-

Nota de falecimento
pressa ao companheiro Juracy 
Bruno dos Santos as mais pro-
fundas e sinceras condolências 
pelo falecimento de sua cunha-
da e cunhado, Paulina Sobreira 
Pereira e Carlos Sobreira Perei-
ra, ocorrido no dia 10 de dezem-
bro. Os dois eram irmãos dos 
servidores Neide Sobreira Pereira 
e Marli Sobreira Pereira.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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hora de mobilizar

Fotos: Divulgação
A assembleia realizada pelo 

Sintufrj na segunda-feira, 9, no 
auditório do CT, socializou in-
formes sobre unidades e campi, 
analisou a conjuntura, elegeu 
delegados e aprovou encami-
nhamentos à plenária nacional 
da Fasubra, que será realizada 
esta semana, de 17 a 19, em 
Brasília.  

Foi consenso entre as forças 
políticas presentes e os trabalha-
dores em geral que os técnicos-
administrativos das intituições 
federais de ensino (Ifes) devem 
se preparar para deflagrar greve 
em março, como resposta à ati-
tude do governo de não honrar 
todas as cláusulas do acordo as-
sinado com a Federação que pôs 
fim à greve no ano passado. 

O indicativo de radicalização 
da categoria também sinalizará 
o início da Campanha Salarial 
2014, pois a postura até o mo-
mento do governo, por meio do 
Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, é ignorar 
as pautas de reivindicações dos 
trabalhadores públicos federais 
que já deflagraram o movimen-
to reivindicatório.

Proposta é da Fasubra
Quem propõe que seja leva-

da à plenária nacional o indi-
cativo de paralisação nas Ifes 
para março é a Fasubra, e a 
direção do Sintufrj fechou com 
essa posição. 

“Em primeiro lugar a gente 
tem que mobilizar a categoria, 
e, como temos uma plenária, 
levamos para esse fórum a dis-
cussão sobre a data de deflagra-
ção da greve, que deve ser o mais 
breve possível, mas sabendo que 
o limite é o mês de março. O 
mais importante é que a nossa 
decisão seja baseada nas posi-
ções em nível nacional, na rea-
lidade das universidades, e isso 
nós saberemos na plenária”, 
ponderou o coordenador-geral 
do Sintufrj Francisco de Assis, 
em resposta aos argumentos dos 
companheiros que defendiam 
que a assembleia aprovasse uma 
data para deflagração da greve 
para ser levada à plenária na-
cional da Fasubra.  

Além de defender que a gre-
ve seja deflagrada apoiada por 
mobilização e não por decisão 
de lideranças, Assis propôs que a 
assembleia aprovasse um calen-
dário de atividades e que fosse 

Antes de iniciArem as discussões dos temas pautados, os técnicos-administrativos 
fizeram um minuto de silêncio pela morte do líder sul-africano Nelson Mandela

Categoria poderá deflagrar greve em março
Assembleia aprova indicativo de greve apontado pela Fasubra, o qual será discutido na 
plenária nacional da Federação a ser realizada de terça a quinta-feira desta semana

priorizada na pauta específica 
de reivindicações ao governo a 
bandeira da racionalização para 
as carreiras com as mesmas fun-
ções, mas salários diferenciados.   

Deliberações
1- A assembleia aprovou a 

criação de uma Comissão de 
Mobilização, que deverá reunir 
todas as forças políticas da base 
da categoria, além da direção 
sindical, para fortalecer a orga-
nização da luta por conquistas 
econômicas e sociais, no decor-
rer desta campanha salarial. 

Ficou decidido que a comis-
são se reunirá na primeira quin-
zena de janeiro, quando será 
elaborada a agenda de visitas 
às unidades para realização de 

reuniões setoriais com vistas à 
mobilização da categoria e fei-
ta a divisão de tarefas. Além da 
direção sindical, vários compa-
nheiros da base se increveram 
na própria assembleia para 
participar da comissão, porém, 
quanto mais voluntários para 
o trabalho de esclarecimento  e 

conscientização dos trabalha-
dores sobre a importância da 
unidade na luta, mais garantida 
ficará a nossa vitória.

2- Outra decisão da assem-
bleia foi a construção da plená-
ria unificada, no Rio de Janeiro, 
com as bases das categorias dos 
servidores públicos federais, que 

constroem o Fórum Nacional 
dos SPFs. Caberá à Comissão de 
Mobilização discutir e deliberar 
sobre essa proposta em janeiro.

Avaliação de conjuntura
Mobilizar as bases das insti-

tuições federais de ensino e tra-
balhar a unidade do conjunto 
dos trabalhadores públicos fe-
derais para vencer a resistência 
do governo em atender as suas 
reivindicações foi consenso en-
tre as correntes políticas que 
compõem o movimento sindical 
dos técnicos-administrativos em 
educação da UFRJ. Da mesma 
forma como foi a proposta da 
Fasubra de levar para a plenária 
o indicativo de deflagração de 
greve pela categoria em março. 

Informes
Direção e base informaram 

sobre o resultado das últimas 
atividades sindicais realiza-
das, nacionais e locais, e sobre 
os acontecimentos relevantes 
nas unidades da universidade. 
Entre os fatos relatados, desta-
caram-se os Encontros Nacio-
nais de Aposentados, Auxiliares 
e de Mulheres da Fasubra; o I 
Seminário de Raça e Identida-
de realizado pela Pró-Reitoria 
de Pessoal, o debate na Praia 
Vermelha “Cor e classe na so-
ciedade brasileira: o desafio te-
órico e prático dos movimentos 
sociais” com o Sintufrj, Adufrj, 
DCE Mário Prata e o organiza-
dor, professor do Instituto de 
Economia e coordenador do 
Laboratório de Análises Econô-
micas, Históricas, Sociais e Es-
tatísticas das Relações Raciais 
(Laeser) Marcelo Paixão. Na 
oportunidade, o coordenador de 
Comunicação do Sintufrj Fran-
cisco Carlos anunciou que em 
2014 o Sindicato discutirá com 
a categoria as ações afirmativas 
e a identidade do racismo na 
sociedade brasileira.

A eleição da primeira Comis-
são de Saúde do Servidor Público 
(Cissp) da UFRJ foi anunciada 
na assembleia, com orgulho, pe-
los eleitos. Quem saiu na frente 
foram os trabalhadores da Pre-
feitura Universitária.

 Dirigentes sindicais re-
lataram que o Sintufrj esteve 
presente na reunião que ela-
borou o regulamento para 
eleição do diretor do campus 
UFRJ-Macaé. 

 

         

mesA da assembleia: coordenadores Francisco de Assis e Francisco Carlos 

Delegados à plenária
Três chapas se inscreveram para a eleição de delegados à plenária nacional da 
Fasubra, e o resultado foi o seguinte: 
Chapa 1, Unidos na Luta (da diretoria do Sintufrj), obteve 30,10% dos votos e 
fez 4 delegados. Como a direção tem direito a enviar 1 delegado, ela totalizou 
5 delegados.
Chapa 2, Sintufrj Vermelho: 10,10% dos votos, 1 delegado.
Chapa 3, Unidos: 10,90%,  2 delegados.
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No dia 18 de janeiro a diretoria eleita do Sintufrj tomou posse no auditório do Centro de Tecnologia. A atual gestão, composta por quadros históricos e 
representantes da nova geração de trabalhadores da UFRJ, assumiu o mandato 2012-2014 com a bandeira da democracia, inclusão e transparência.

Sindicato fez luta e esteve presente 
no cotidiano de trabalho da categoria

A diretoria assumiu homenageando 12 militantes históricos do movimento sindical na universidade. A política de valorização dos companheiros aposentados 
deu o tom à gestão neste ano que chega ao fi m. (Veja edição especial encartada no Jornal do Sintufrj 1054 ou no site.) 

Fotos: Arquivo/Sintufrj
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Atuação do Sindicato foi decisiva para a derrota da Ebserh
O ano de 2013 foi de luta para impedir 

que as gestões dos HUs fossem entregues à 
Ebserh. Desde a posse, a diretoria sindical 
começou a campanha contra a empresa. 
Produziu encartes especiais – “Em defesa 
dos HUs: o que você precisa e deve saber so-
bre a Ebserh” – em janeiro, e em março pu-

A vitória do “Fora Ebserh” do Sintufrj, Adufrj, DCE Mário Prata e da Associação dos 

Pós-Graduandos se materializou na sessão do Conselho Universitário do dia 26 de setembro 

com a não aprovação da adesão à Ebserh, mas de abertura imediata de discussão de propos-

tas alternativas para a gestão dos hospitais universitários da universidade.

Em outubro, por pressão do Sintufrj, é defl agrado o processo eleitoral no 
HUCFF e a “tropa de choque” pró-Ebserh, tendo como um dos líderes o ex-diretor 
da unidade hospitalar, se desmantela. No mês seguinte, os trabalhadores do HUCFF, 
os estudantes e os professores que defendem a autonomia universitária elegem com 
folga o candidato contra a Ebserh, Eduardo Côrtes.

Um “abacaxi”
Em defesa da autonomia universitária, no dia 25 de setembro, o Sintufrj mobiliza 

a categoria na universidade, ação que culminou com a entrega de um abacaxi ao rei-
tor Carlos Levi e ao secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento, 
Sérgio Mendonça. Para reforçar a mobilização na universidade contra a Ebserh, a 
Fasubra realizou, por solicitação do Sintufrj, a plenária nacional de setembro (dias 
12 e 13) no Rio de Janeiro. Esta plenária aprovou a realização de ato, no dia 26 de 
setembro, no Conselho Universitário da UFRJ que deliberou sobre a Ebserh.

SOS HUs
A direção também denunciou as más condições de trabalho nos hospitais da universida-

de, principalmente no HUCFF. 
Sintufrj mobiliza os trabalhadores contra a imposição do MEC para pagamento das 

APHs (adicional de plantão hospitalar). O governo queria obrigar que as unidades hospita-
lares adotassem o ponto eletrônico para pagar as horas extras já trabalhadas. 

Extraquadro
São apoiados incondicionalmente pelo Sintufrj.

Categoria em sua plenitude 
O perfi l da categoria, sua história de vida pessoal e profi ssional foram mostrados em 

várias edições do Jornal. 

 Gênero
Homenagem às mulheres traba-

lhadoras da UFRJ. No Dia Internacio-
nal da Mulher, 8 de março, o Jornal 
do Sintufrj expõe o que pensam as 
novas dirigentes da entidade. E em 
novembro é criado o Departamento 
de Gênero do Sintufrj. 

RETROSPECTIVA 2013

blicou a segunda edição com novos dados. 
Na UFRJ, Sintufrj, Adufrj e DCE Má-

rio Prata formaram uma frente conjunta 
para defender a autonomia universitária e 
impedir a entrega dos HUs à iniciativa pri-
vada. No dia 9 de maio, as entidades entre-
garam ao Conselho Universitário proposta 

alternativa à Ebserh. A Fasubra realizou no 
Rio de Janeiro sua plenária nacional para 
reforçar a luta na universidade contra a 
Ebserh no Conselho Universitário. 

Várias ações foram realizadas no Dia 
Nacional de Luta em Defesa dos HUs, em 
11 de julho. Nessa data, o Sintufrj proto-

colou o Projeto para os HUs da Fasubra 
no gabinete do reitor, para que também 
fosse debatido no Conselho Universitário. 
No mês de agosto, em outro dia nacional 
de luta da categoria, a direção sindical 
fechou a principal via de acesso à Cidade 
Universitária. 

Fotos: Arquivo/Sintufrj
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Sindicato prepara para o futuro

Curso Pré-Vestibular 
Ano escolar se inicia com o CPV-Sintufrj implantando uma nova proposta de orientação 

vocacional diferenciada e retomando a parceria com o Curso Samora Machel. 
O Curso de Língua Instrumental do Sintufrj, em seu segundo ano de existência, contri-

buiu para a aprovação de nove técnicos-administrativos para cursos de mestrado. Na foto, 
alunos de inglês aprovados no mestrado junto com a coordenadora de Educação e Cultura do 
Sintufrj, Ana Célia, e a coordenadora Pedagógica do CPV, Maxilene  Bastos.

Esporte
Jogos amistosos preparatórios para o Campeonato de Futebol do Sintufrj. 
Time do Sintufrj é campeão do torneio de futebol society Trabalhador 

Chuta a Ebserh para Fora da UFRJ. 

Cultura e Lazer
Atividades como o Arraiá do Sintufrj integraram os trabalhadores.
Celebração dos 20 anos da Ofi cina de Dança do Sintufrj.

Política Social
Sintufrj participa, com a Adufrj e o DCE Mário Prata, do debate organizado 

pelo professor Marcelo Paixão, do Instituto de Economia e coordenador do 
Laboratório de Análises Econômicas, Históricas, Sociais e Estatísticas das 
Relações Sociais (Laeser), “Cor e classe na sociedade brasileira: o desafi o 
teórico e prático dos movimentos sociais”, na Praia Vermelha.

Saúde do Trabalhador
Durante todo o ano, o Jornal do Sintufrj garantiu cobertura às várias atividades realizadas na 

universidade sobre saúde do trabalhador. Um dos eventos foi no Centro de Ciências da Saúde (CCS), 

quando um especialista no assunto alertou para os perigos de exposição física a produtos químicos 

e biológicos. 
A diretoria apoiou o projeto Ciclo de Palestras  – “Um olhar para a saúde de quem cuida da 

saúde da população” voltado para os trabalhadores dos HUs.

Grupos de Trabalho
Retomados os grupos de trabalho da Carreira e Antirracismo. 

Prefeitura Universitária elege 
a primeira Cissp da UFRJ

A Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (Cissp) da Prefeitura 
Universitária, composta por 24 trabalhadores, foi eleita nos dias 24, 25 e 26 
de novembro. “É a primeira Cissp da UFRJ”, afi rmou o membro eleito para 
comissão, Boaventura Sousa Pinto. A portaria que instituiu a Cissp estava 
prevista para ser publicada no dia 19 de dezembro.

Fotos: Arquivo/Sintufrj
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RETROSPECTIVA 2013

Mobilização local e nacional

Sintufrj participou das ações em defesa dos direitos dos traba-
lhadores e pelo cumprimento do acordo da greve de 2012, levan-
do a categoria em caravanas a Brasília.

 Mobilização dos caravaneiros do Sintufrj deu exemplo 
de organização.

O povo 
cobra
direitos

O Sintufrj esteve pre-
sente a todas as mobiliza-
ções de massa realizadas 
no Rio de Janeiro, a partir 
de julho. Mobilização que 
começou reivindicando a 
redução das passagens de 
ônibus e que aos poucos 
foi incorporando a pauta 
completa de reivindicações 
da classe trabalhadora, 
como o direito a saúde e 
educação pública de quali-
dade, saneamento básico e 
moradia para todos.    

Fotos: Arquivo/Sintufrj
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RETROSPECTIVA 2013

Balanço político das atividades
Com três meses de trabalho, a 

gestão prestou contas à categoria das 
suas atividades à frente do Sintufrj. 
Foram realizadas as seguintes ações: 
no campus UFRJ-Macaé para eleger 
delegados sindicais de base; selada 
a unidade com as entidades Adufrj e 
DCE Mário Prata em defesa dos HUs; 
retomados os Grupos de Trabalho An-
tirracismo e Carreira; participação nas 
marchas e em outras mobilizações 
nacionais; pressão política no Con-
gresso Nacional em defesa de projetos 
de lei do interesse dos trabalhadores 
em geral; CPV voltado para a qualifi -
cação dos técnicos-administrativos; e 
atenção especial aos aposentados e à 
conquista de seus direitos.

Prestação de contas
A direção publica, em julho, o Relatório 

de Transição – Expõe como a gestão anterior 

recebeu o Sintufrj e de que forma  repassou a 

entidade para a atual gestão.

Processos judiciais 
Por meio Jornal do Sintufrj e nas assembleias a diretoria sistemati-

camente informou sobre o andamento das ações judiciais do Sindicato. 

Terceirização
O Sintufrj denunciou a terceiriza-

ção no interior da universidade e se en-
gajou na campanha contra o PL 4.330, 
que amplia a terceirização no setor pú-
blico e privado.

Reivindicações específicas 
A diretoria cobrou do reitor o atendimento das reivindicações da 

greve de 2012, e também se reuniu com a Pró-Reitoria de Pessoal. 

Gás à luta 
dos auxiliares

A luta pela equiparação 
salarial dos auxiliares admi-
nistrativos e de enfermagem 
aos técnicos-administrativos e 
aos técnicos de enfermagem, 
respectivamente, é uma das 
prioridades da atual direção. 
Em novembro, a Fasubra rea-
lizou o Encontro Nacional dos 
Auxiliares, para unifi car a luta 
e arrancar com a mobilização 
rumo à vitória.

Fotos: Arquivo/Sintufrj
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Categoria esbanja alegria 
na festa do Sintufrj

Pela primeira vez a festa da entidade para os sindicalizados foi realizada fora dos campi 
da UFRJ. Os trabalhadores aprovaram a inovação, assim como a inclusão no cardápio da 
confraternização do almoço: um farto churrasco servido durante todo o tempo que durou a 

programação, com variados acompanhamentos, inclusive saladas.

festa de fim de ano do Sin-
tufrj, que reuniu mais de 
2 mil pessoas na Liga de 

Esportes do Arsenal de Marinha do 
Rio de Janeiro (Lespam), dia 10 de 
dezembro, foi um momento especial 
de confraternização para a catego-
ria, que celebrou o fim de 2013 e o 
início de 2014 com muita alegria.

Durante oito horas os traba-
lhadores da UFRJ se divertiram 
e dançaram ao som da Beat 98, 
Banda Rio Balanço e Fundo de 
Quintal. O churrasco, acompa-
nhado da tradicional “loura ge-
lada”, completou o clima. A festa 
foi encerrada com muito samba, 
comandado pela bateria da União 

da Ilha do Governador. 
Grupos de funcionários brin-

davam a amizade e celebravam o 
fim de mais um ano, renovando 
as esperanças para o novo que se 
avizinha. A escolha do local fora 
da universidade e a organização 
da festa foram elogiadas pelos 
participantes.

A

Fotos: Renan Silva

Veja no site (sintufrj.org.br) a cobertura fotográfica completa da festa
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As funcionárias da Biblioteca Central do CCS e do Nutes declararam: 
“Adoramos o lugar. É bem mais espaçoso e melhor por ser fora do nosso 
ambiente de trabalho. As atrações escolhidas também foram muito legais. 
É a primeira vez que somos dispensadas do trabalho, e para nós foi muito 
importante estarmos todas aqui juntas, porque a maioria tem 30 anos de 
casa e vai se aposentar”.

O grupo de amigos da Prefeitura Universitária, Marcelo Luiz, Antonio Te-
les, Pedro Gil e Adelson Bezerra, mais o colega da Praia Vermelha, Demarco 
José, no início da festa já apostavam que ela prometia muita coisa.

Só o calor não foi aprovado pelas funcionárias da Escola de Enferma-
gem Anna Nery. “Gostamos do espaço e do bufê. Aquilo de salgadinho não 
fazia bem. Agora, só o calor que não ajuda”.

Na mesa de funcionários da Nutrição e da direção geral do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) o local também foi elogia-
do. “A melhor coisa foi ter sido organizada fora da universidade. Lá não 
tem espaço para todos. É a primeira vez que venho, pois sempre trabalho 
viajando”, disse o assistente administrativo Pedro Roberto dos Santos, há 
29 anos no HU.

Só sorriso nos rostos de Jussara, Daniel, Flaviano, da Divisão da Frota 
Oficial da Prefeitura.

Como eles curtiram a confraternização
Fotos: Renan Silva
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A festa teve a aprovação de funcionários do Centro de Letras e Artes 
(CLA) e da Prefeitura, mas com uma ressalva. “O Sindicato está de para-
béns”, avalizou o servente de obras da Prefeitura, Evaldo Nascimento. “Faz 
quatro anos que resolvi voltar a frequentar as festas do Sindicato. Tá cem 
por cento”, reiterou Jerônimo Dantas, eletricista do CLA. “A festa está ótima. 
Minha reclamação é que se pagamos todo mês, no final do ano também se-
ria lógico liberar para a família e podermos trazer nossos dependentes. Fora 
isso, tá tudo tranquilo. Só faltou a família”, ressalvou Paulo Cesar, auxiliar 
de eletricista da Prefeitura.

Com a liberação, houve muita produção para sair bonita na foto. “Com 
a dispensa, pude vir tranquila, me arrumar. Sair do trabalho para ir à festa é 
complicado mesmo. Ali perto muita gente não ia, porque acabava se envol-
vendo no trabalho”, explicou Vanira Oliveira, do gabinete da Prefeitura. Ela 
e as duas colegas do CCS não pouparam produção para posar para a foto.

Felicidade para a coordenadora de Aposentados e Pensionistas, 
Maria Passerone, e as colegas do Hesfa, Antonia Hermano, Valdenise 
Barbosa e Mônica.

“Sobre a festa, gostaria de reclamar da condição de não poder levar de-
pendente. Deveria ser aberta à família. É complicado, pois tem marido que 
é chato”, disse Cássia Regina Jesus, auxiliar de microfilmagem da Divisão 
de Arquivo da Reitoria, há 26 anos no setor.

Elogio à organização: “Estou adorando. Está tudo muito bem orga-
nizado”, declarou Bianca Chagas, superintendente administrativa da Pró-
Reitoria de Graduação.

Fotos: Renan Silva

 

         



“A festa tá muito bonita. Bem organizada. O Sindicato está de 
parabéns”, disse José Carlos, da DGDI.

Dionísio Nascimento, assistente administrativo da Pró-Reitoria de Ges-
tão e Governança, e Carlos Alberto Oliveira, pedreiro da manutenção do CCS, 
não faltam às festas do Sindicato. Dionísio gostou do evento fora do campus 
e Carlos Alberto adiantou uma avaliação no início da festa: “Até o presente 
momento tá sendo melhor que as passadas. Vamos ver no final”.

“A direção está de parabéns. 
Tudo muito maravilhoso!”, 
Ana Lúcia Coelho, auxiliar 
administrativa da Faculdade 
de Letras, 34 anos 
de UFRJ

“É o Sindicato novo. 
Pela primeira vez vi uma 
festa maravilhosa!”, 
Roseana Barroso, auxiliar 
administrativa da Letras, 27 
anos de UFRJ

“Gostei muito. Que ano que 
vem seja aqui de novo”, 
Marcelo Augusto, 
auxiliar administrativo da 
Reitoria, 28 anos 
de UFRJ

Às 15h, a Banda Rio Balanço botou a galera para dançar ao sabor de muita MPB. 
Uma hora depois o DJ da Beat 98 veio com funk e promoveu até concurso de dança. Três 
corajosos não se fizeram de rogados e deram um show no palco. Pouco antes das 19h foi a 
vez do grupo de pagode Fundo de Quintal, para esquentar ainda mais a festa.

MPB, funk, samba...

A direção do Sintufrj, no inter-
valo do show, às 17h30, subiu ao 
palco para uma breve mensagem 
à categoria. A coordenadora de 
Educação e Cultura, Ana Célia, 
integrante da comissão organiza-
dora da festa, agradeceu o traba-
lho conjunto dos coordenadores 
Marcia Farraia (Administração e 
Finanças) e Jorge Pierre (Esporte 
e Lazer), assim como o apoio de 
toda a direção e dos colaboradores. 
Ela enalteceu a alegria da festa.

“É muito bom ver vocês nes-
sa alegria e unidos. Estou muito 
emocionada. Fizemos muitas 
reuniões para chegar a essa fes-
ta, e foi numa delas que identi-
ficamos que vocês mereciam um 
espaço melhor que o Fundão. 

Agradecimento da diretoria
Mas a área para construção do 
Centro de Convivência que plei-
teamos há anos já foi reinvindi-
cada ao reitor. Estarmos com vo-
cês em torno da nossa proposta 
e unidos na luta é só alegria”, 
concluiu Ana Célia.

O coordenador-geral Francis-
co de Assis agradeceu a participa-
ção aos trabalhadores, explican-
do que a direção teve dificuldades 
para realizar a festa, mas se esfor-
çou porque a categoria merecia. 
“O evento é um sucesso graças 
a vocês. Agradecemos a todos e 
peço desculpas em nome da di-
reção por qualquer problema 
que tenha ocorrido. Esse espaço 
é de confraternização e a festa é 
de vocês”, completou. 

Fotos: Renan Silva

COMISSÃO organizadora da festa: coordenadores Ana Célia (Educação, Cultura e 
Formação Sindical ), Marcia Farraio (Finanças) e Jorge Pierre (Esporte e Lazer)


