ÚLTIMA PÁGINA

Revelação fecha com chave
de ouro festa do SINTUFRJ

Desta vez não deu nada errado.
São Pedro deu uma trégua e a
programação da festa foi cumprida fielmente. A festa que não
terminou no dia 8 foi encerrada
em grande estilo na última terçafeira, 13, com o show do Grupo
Revelação no pilotis da Reitoria. A
Festa de Fim de Ano do SINTUFRJ,
iniciada numa bela tarde de final
de primavera, só foi terminar lá
para as 22h Valeu a pena!
Quem foi não se arrependeu,
muito pelo contrário. Não houve
quem ficasse parado ou de mau
humor. A frase mais dita foi a
de que valeu a pena esperar pelo
Revelação depois do show adiado
devido à chuva e ao caos no trânsito do Rio de Janeiro. “Lavou nossa
alma”, declarou Alexandre Soares,
do Instituto de Nutrição. Este foi
o sentimento compartilhado pela
imensa maioria das pessoas, que
não deixaram o brilho da festa
de fim de ano se apagar e foram
novamente participar da confraternização.
O esquenta começou às 17h
com a apresentação do Tá Ligado.
Para finalizar, eles presentearam
a galera com o samba histórico
da Império Serrano de 1964,
“Aquarela Brasileira”, e deixaram a mensagem da música O
Amanhã: “Como será o amanhã?/
Responda quem puder/ O que irá
me acontecer?/O meu destino será/
Como Deus quiser/ Como será?...”
O vocalista Dimas, em nome de
todo o grupo, desejou um feliz ano
novo e um bom Natal para todos.
Uma pausa, e depois o grupo
Clareou, que abre shows de vários
artistas de sucesso como o Grupo
Revelação, Exaltasamba, Grupo
Molejo, etc., fez a festa. O grupo
saudou a UFRJ e mandou ver.
Não faltaram clássicos como “Não
deixe o samba morrer”, eternizado

na voz de Alcione, “O bêbado e o
equilibrista”, e para não esquecer
o nosso saudoso Gonzaguinha: “É!
A gente quer valer o nosso amor/ A
gente quer valer nosso suor/ A gente
quer valer o nosso humor/ A gente
quer do bom e do melhor...”. O show
terminou às 19h com distribuição
de CDs do grupo.
Antes de o Revelação entrar,
houve a primeira leva do sorteio.
A segunda foi ao final, após a última apresentação. Ao todo foram
15 prêmios sorteados (toca discos
com conversor para CD, câmera
fotográfica, GPS, 3G, MP7, home
theater, etc.), e só teve direito quem
estava presente.
Alegria, alegria
A grande atração da festa, o
Revelação, entrou no palco por
volta das 19h40 sob aplausos. A área
reservada para os sindicalizados foi
aberta pela direção do Sindicato
para o pessoal que estava do lado de
fora. Foi uma explosão de felicidade.
O vocalista, Xande de Pilares, deu
explicações sobre o adiamento do
show afirmando que é “obrigação
de todo artista ir onde o povo está”,
e agradeceu a presença de todos.
O grupo sacou de sucessos como
“Pai”, “Coração Radiante”, “A paixão me pegou”, “Greve de amor”.
A certa altura o clima era tanto que
Xande anunciava: “Obrigado por
esta noite!”. E veio mais: depois
de “Velocidade da Luz”, a pedido
tocou “Meu l ugar”, de Arlindo
Cruz e Mauro Diniz. Às 20h20 Xande
pediu desculpas pela ausência do
grupo no dia marcado inicialmente.
“Hoje estamos aqui e para vocês que
vieram novamente desejamos um
2012 cheio de paz como está o clima
aqui e que continue assim com
muito amor no coração. Desejamos
parabéns a Gerly, que faz 48 anos”.
Mauro Júnior (Banjo) agradeceu à

organização e ao SINTUFRJ pela
oportunidade de se apresentarem
na UFRJ.
O Revelação ainda permaneceu por algum tempo, até as
21h, esquentando por completo
a festa. Fizeram também uma
bela homenagem a Renato Russo
terminando com a música “Pais
e filhos”. Foi um coro só: “É preciso amar as pessoas como se não
houvesse amanhã”!! As 20h56 veio
o agradecimento. “Obrigado pela
alegria de vocês. No próximo CD
do Revelação vamos querer essa
energia toda de vocês. Não é só o
artista que faz o show, o público
também”. Sob uma saraivada de
palmas, eles mandaram “Samba
de Arerê” e encerraram com “Não
quero dinheiro” de Tim Maia: “Vou
pedir pra você ficar/ Vou pedir pra
você voltar”.
Paz, saúde e muita luta para
2012
A direção do SINTUFRJ deu
como cumprida a missão de proporcionar o melhor para os trabalhadores da UFRJ e seus sindicalizados.
Fez sua saudação antes e depois
do show do Revelação. Em sua
primeira fala a diretoria agradeceu
a presença de todos que retornaram
para continuar a festa e manter o

espírito de confraternização que foi
a marca registrada. O pró-reitor de
Pessoal Roberto Gambine, que a
ajudou a superar os problemas ocorridos no dia 8, também agradeceu
a persistência da galera e desejou
saúde e paz.
Os diretores do SINTUFRJ, no
segundo agradecimento, ao final
da festa, também desejaram um
2012 com muita paz, saúde e muita
luta. Uma diretora teve particu-

larmente um dia muito especial,
a coordenadora de Organização
e Política Sindical, Gerly Miceli,
que fez aniversário no dia da festa,
13 de dezembro. Os três grupos de
música fizeram sua homenagem a
Gerly, que teve direito a bolo e muita
comemoração com os amigos. Um
dia particularmente muito feliz
para a dirigente do SINTUFRJ e toda
a diretoria. Esta festa já está gravada
nos nossos corações. Um feliz 2012!

