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Aposentados têm dia especial

PRÉ-VESTIBULARES

CPV e Samora Machel 
abrem inscrições 

O Dia Nacional de Luta dos 
Aposentados, na quinta-feira, 
24, marcou a integração dos 
trabalhadores da UFRJ com os 
aposentados da Vila Residencial. 
As atividades político-sociais 
organizadas pelo Sintufrj foram 
realizadas nas instalações da 
AmaVila. Constou da programa-
ção a homenagem da direção 
a vários aposentados. Esse ato 
especial de agradecimento da 
diretoria a companheiros que co-
laboraram na construção da luta 
da categoria é um compromisso 
desta atual gestão sindical. Nas 
fotos, detalhes da solenidade e 
da confraternização. 

Páginas 2 e 3

Tragam suas crianças para as matinês de carnaval que serão 
realizadas pela Coordenação de Esporte e Lazer 
nos dias 10, 11 e 12: domingo, segunda-feira e terça-feira. 
Local: Espaço Cultural do Sintufrj, na Cidade Universitária. 
Início: Às 14h. 
Organizadores: Coordenadores Jorge Pierre, João Pereira Luiz e  
Adalmir Santos Almeira.

CARNAVAL

Matinês do
Sindicato

De 30 de janeiro a 28 de fevereiro estarão abertas as inscrições 
para seleção ao Curso Pré-Vestibular do Sintufrj (CPV/Sintufrj), 
que atende os sindicalizados e seus dependentes diretos, e para 
o Curso Pré-Universitário Samora Machel, cuja parceria foi 
retomada pela diretoria do Sintufrj para atender também os 
trabalhadores extraquadro da universidade. 

As aulas do CPV/Sintufrj serão ministradas no IFCS (Largo de 
São Francisco), das 17h às 21h50. Já as aulas do Samora Machel 
serão no CCMN (Fundão), das 18h30 às 21h30.

Os interessados em participar dos processos de seleção dos cur-
sos poderão se inscrever pela internet ou pessoalmente na sede do 
Sindicato, na Cidade Universitária. Leia os editais na página 4

Fotos: Emanuel Marinho

Esclarecimento sobre os 3,17%
A direção do Sintufrj reuniu-se com o assessor jurídico da entidade, André 

Viz, para saber sobre os 3,17%. As informações precisas sobre o processo estão 
sendo apuradas. Por conta disso, o site do Sintufrj continuará sem atendimento 
em relação à ação.

     Diretoria do Sintufrj



2 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1014 - 28 de janeiro a 3 de fevereiro de 2013 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

A diretoria do Sintufrj 
marcou o Dia Nacional 
de Luta dos Aposentados, 
na quinta-feira, 24, se-
lando a integração dos 
trabalhadores da UFRJ 
com os aposentados da Vila 
Residencial. Mas, o ponto 
alto das atividades, reali-
zadas nas instalações da 
associação de moradores 
do bairro, a AmaVila, foi a 
continuidade das homena-
gens a personalidades da 
categoria que ajudaram a 
construir a história do mo-
vimento sindical na UFRJ.

“Estamos muito felizes 
com esta integração, e 
criar na Vila um espaço 
de convivência para os 
aposentados reverem os 
amigos, participarem de 
atividades lúdicas, quan-
do vierem à UFRJ, como 
pretende esta diretoria do 
Sintufrj, significa apenas 
o reconhecimento de anos 
de dedicação desses com-
panheiros a alunos, pro-
fessores e funcionários”, 
afirmou a coordenadora de 
Aposentados e Pensionistas 
do Sindicato e dirigente da 
AmaVila, Joana Angélica 
Pereira.   

Constaram ainda da 
programação orientações 
sobre as conquistas da 
greve, palestra sobre qua-
lidade de vida e divulgação 
das Oficinas do Sintufrj 
e dos serviços oferecidos 
pela AmaVila em parceria 
com a UFRJ. Uma tenda 
do Espaço Saúde Sintufrj 
foi montada próxima ao 

Joana Angélica vislumbra na 
integração dos trabalhadores da 
UFRJ com os aposentados da Vila 
Residencial, tendo sempre como 
parceira a AmaVila, a possibilida-
de de realização de intercâmbio 
de programas e serviços, em 
benefício de todos. “De canteiro 
de obras da Ponte Rio-Niterói 
nasceu a Vila Residencial, que há 
um ano passou por grande trans-
formação com a inauguração do 
saneamento”, disse ela.

Como destacou a coordena-
dora de Comunicação Sindical, 
Carmen Lucia, “a Vila faz parte 
da UFRJ e é de todos os funcioná-
rios”. Por isso, antes de oferecer as 
atividades, Joana pretende ouvir 
todos os aposentados para saber 
o que eles querem. 

A coordenadora pensa em 
levar para o espaço de convivência 
algumas atividades do Espaço 
Saúde e das Oficinas do Sintufrj 
e pôr à disposição de todos os 
aposentados o Programa de 
Inclusão Social da PR-5 – que 
funciona em parceria com a Fa-
culdade de Medicina, Instituto de 
Nutrição Josué de Castro e Escola 
de Enfermagem Anna Nery, ofe-
recendo, inclusive, atendimento 
ambulatorial –, assim como o 
Curso de Alfabetização de Jovens 
e Adultos, ministrado de segunda 
a  quinta-feira, das 18h às 20h, na 
sede da AmaVila. “Isso tudo é qua-
lidade de vida na aposentadoria; 
alternativas à passividade diante 
do aparelho de TV e combate à 
depressão”, diz Joana.    

Parceria por 
uma vida melhor

galpão da associação, 
onde ocorreu a parte 
festiva do evento, e a fisio-
terapeuta Fabiana aplicou 
massagens relaxantes e 
bam-buterapia.   

Homenagens
A coordenadora-geral 

do Sintufrj Alzira Trindade 
abriu o evento na sede 
da AmaVila assinalan-
do: “A data foi indicada 
pela Fasubra como Dia 
Nacional de Luta como 
forma de valorização da 
nossa força de trabalho 
na construção de todas 
as instituições federais de 
ensino do país”. 

Emocionada, a coor-
denadora de Aposentados 
e Pensionistas Maria Pas-
serone ressaltou a impor-
tância dos aposentados na 
luta diária da categoria: 
“A vocês que ajudaram a 
construir o nosso movi-
mento e foram responsá-

veis pela criação do Sintufrj, 
hoje a nossa fortaleza; que 
contribuem com ideias, 
críticas e sugestões; que 
brilham no nosso dia a dia 
com força, energia e muita 
disposição e nos ensinam 
que os limites existem para 
serem vencidos, desejo um 
feliz Dia dos Aposentados”.  

E finalizou citando 
alguns versos do poema “O 
tempo”, de Mário Quinta-
na: “(...) não deixe de fazer 
algo de que gosta devido à 
falta de tempo.

Não deixe de ter pessoas 
ao seu lado por puro medo 
de ser feliz./ A única falta 
que terá será a desse tempo 
que, infelizmente, nunca 
mais voltará.”

Um dos momentos mais 
esperados do evento foi o 
da homenagem especial 
do Sintufrj a alguns apo-
sentados. Nem todos os 
que receberiam a placa de 
agradecimento estavam 

presentes, por vários com-
promissos já agendado. O 
militante de base Djalma 
de Souza Cabral, aposen-
tado depois de 32 anos de 
trabalho no Instituto de 
Nutrição Josué de Castro, 
foi o porta-voz da entidade. 

“Acredito que nós, 
aposentados, de certa for-
ma temos também o dever 
de passar para os mais 
jovens as coisas boas que 
aprendemos com o passar 
dos anos, principalmente 
a solidariedade, o amor 
e a justiça. Entretanto, 
sem deixar de transmitir a 
eles a importância da luta 
contínua por um futuro 
melhor, onde todos de fato 
possam viver de forma 
mais digna. Talvez este 
seja o mais importante 
legado que nós, aposenta-
dos, poderemos e devemos 
deixar para esta e outras 
gerações. E se assim for, 
estaremos cumprindo 

nosso dever cívico e hu-
manitário com os nossos 
semelhantes”, destacou 
Djalma, em seguida cha-
mando os homenageados: 
Antônio Kirk, José da Gama 
da Silva, Maria Rosário 
Martins Marins e Maria José 
Sobreira Pereira.

Todos os aposentados 
presentes à atividade foram 
tratados com distinção pela 
direção do Sintufrj, e à me-
dida em que iam chegando à 
sala de reuniões da AmaVila, 
eram citados nominalmente 
pela coordenadora-geral Al-
zira Trindade e franqueada 
a palavra. O ex-dirigente do 
Sindicato Manoel Dantas 
por exemplo, foi saudado 
como “um dos baluartes 
do nosso movimento”. O 
morador mais antigo da 
Vila, Altino, 81 anos, tam-
bém mereceu destaque, 
assim como dona Nina e 
seu Francelino, entre outros 
ilustres convidados.

CARMEN, Joana, Alzira, Maria, Djalma e Nivaldo recebem os aposentados na sede da AmaVila 

Fotos: Emanuel Marinho
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Sintufrj comemora a data promovendo integração
com a Vila Residencial Diretoria lança espaço de convivência e anuncia a criação do 

Departamento de Documentação e Memória Sindical

EX-colegas 
de trabalho 
aposentados e 
moradores da Vila 
confraternizam  
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Memória sindical
Com o apoio do Sintufrj, o aposentado Djalma de 

Souza Cabral finalmente vai realizar um sonho antigo. A 
coordenadora-geral Alzira Trindade anunciou a criação 
pela entidade, do Departamento de Documentação e Me-
mória Sindical e de uma biblioteca anexa. Ela solicitou a 
quem tivesse qualquer material relacionado à história do 
movimento da categoria, como fotos, matérias de jornais 
ou revistas, vídeos, cartas, documentos, que o entregasse 
a Djalma. 

Lutadores incansáveis

A coordenadora de Comuni-
cação Sindical Carmen Lucia e o 
coordenador de Administração e 
Finanças Nivaldo Holmes deram 
explicações sobre as conquistas 
dos aposentados com a última 
greve e a carreira. “Quem tiver 
dúvidas quanto à capacitação, 
qualificação e tempo de serviço 
pode nos  procurar no Sindicato 
levando os três últimos contra-
cheques”, disse a sindicalista. 

Já Nivaldo alertou para o 
risco de o governo não cumprir 

Antônio Kirk foi da UFRJ, 
mas acabou se aposentando 
pela Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro, para onde se 
transferiu depois de participar do 
movimento que resultou na cria-
ção da Asufrj. E deixou saudades. 
“Fui diretor da última gestão da 
associação (1989-1991) e sinto 
falta dos companheiros e do 

Profissionais da Vila 
A diretoria do Sintufrj fez questão de prestigiar  todos da 

Vila Residencial. O café da manhã foi preparado por dona 
Luciana, uma quituteira do bairro, o bolo e a canjica por 
Jurema dos Santos Brasil, a famosa Juju, autora de muitas das 
deliciosas e finas mesas de doces de casamentos e aniversários 
da Vila e do entorno. Casada com o marceneiro aposentado 
do Museu Nacional, Milton Brasil, Juju, 60 anos, nasceu e 
cresceu na Cidade Universitária, e tem muitos amigos na 
universidade, porque “adora ajudar as pessoas”. “Eu ajudo 
a Carla, na Academia do Sintufrj, que frequento, e estou à 
disposição do Sindicato”, disse.

Delicadeza de poeta
A professora aposentada e ex-dirigente do Sintufrj, Ma-

rylena Salazar, presenteou os participantes do evento com 
um exemplar de sua última obra literária: Um livro sobre 
trilhos. São 92 páginas de poesias intercaladas por fotos de 
pássaros, alguns raros, clicados por Sylvio Adalberto. 

Maria Passerone, 75 anos, coordenadora de Aposentados 
e Pensionistas e aposentada do Hesfa, fez um agradecimento 
especial a Marylena: “Devo a ela estar aqui hoje e ter chegado 
aonde cheguei”. Segundo a homenageada, um dia Passerone 
parou no hall da Reitoria e ficou olhando de longe uma 
reunião do Sindicato, quando então se aproximou dela e 
fez o convite: “Vem pra cá ficar com a gente”.  Ela aceitou, 
e nunca mais foi a mesma. Até da bengala se livrou. 

o acordo de greve no que diz 
respeito ao aproveitamento de 
cursos feitos quando estavam 
em atividade nas universidades, 
para efeito de incentivo à qua-
lificação e capacitação. “Se isso 
se confirmar, deflagraremos um 
movimento para fazer valer o 
acordo”, disse. 

A professora do Instituto de 
Nutrição Josué de Castro Maria 
Auxiliadora Santa Cruz Coelho, 
uma das colaboradoras da Ama-
Vila, estimulou os aposentados a 

“participar das atividades sindicais 
e viver intensamente”, citando o 
exemplo da própria mãe, “uma 
mulher de 99 anos que esbanja 
energia porque ainda almeja algu-
ma coisa”. Segundo a palestrante, 
o idoso só tem mais idade, e não 
quer ser infantilizado. Ele quer 
sair, passear, quebrar a rotina nos 
fins de semana. 

Por fim, recomendou cuidados 
com a alimentação e informou 
que o Laboratório de Nutrição do 
Instituto Josué de Castro, no CCS, 

está à disposição de todas as pessoas 
para calcular e orientar sobre dieta 
individual, alertando sobre os riscos 

da obesidade para a saúde. E ensi-
nou: “Em invés de tomar remédios, 
tome oito copos de água por dia”.    

movimento sindical da UFRJ”, 
confessou.

“Sempre fui caravaneiro”, 
orgulha-se o aposentado José 
Gama da Silva, 65 anos, 5 
filhos, 16 netos e 3 bisnetos. 
Ele mora há 30 anos da Vila 
Res idencia l ,  e  seu  úl t imo 
posto na UFRJ foi na recepção 
da Reitoria. “Tenho muitas 

fotos dos movimentos de rua 
e das caravanas de que parti-
cipei”, informou, prometendo 
continuar frequentando as 
assembleias e participando das 
viagens.

Maria Rosário Martins Marins, 
69 anos, trabalhava no Protocolo e 
diz que só se aposentou, em abril 
de 2012, porque adoeceu. Ela diz 

que ajudou muito a categoria 
atuando na Comissão Permanente 
de  Pessoal Técnico-Administrativo 
(CPPTA). “Estou sempre nas cara-
vanas, e agora pretendo participar 
do coral e de algumas oficinas do 
Sintufrj”, planeja.

“Fiquei emocionada com a 
homenagem, porque ninguém 
se lembra de aposentado”, disse 

a atendente de enfermagem do 
HU, aposentada há três anos, 
Maria José Sobreira Pereira, 
68 anos. Bem disposta, espe-
ra ter forças para atuar nos 
movimentos l iderados pela 
nova direção do Sindicato, só 
não tem certeza se enfrentará 
novamente a maratona das 
caravanas sindicais.

JOSÉ Gama da Silva recebe a placa das mãos de Joana MARIA Rosário Martins Marins e JoanaANTÔNIO Kirk

DJALMA de Souza Cabral

MARYLENA Salazar autografa seu livro

MARIA José Sobreira Pereira

Fotos: Emanuel Marinho

MARIA Auxiliadora

DIA NACIONAL DE LUTA DOS APOSENTADOS 

Carreira Qualidade de vida
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técnica-administra-
tiva Maria José da 
Silva Filho, 58 anos, 

a Zezé do CTI do 13° andar 
do Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (HUCFF), 
é exemplo de trabalhadora 
que corre atrás dos sonhos e 
transforma obstáculos 
em desafios a se-
rem vencidos. 
E m  1 9 8 9 
e l a  e n -
trou na 

Perfil
Ela soube ser senhora do próprio destino   

universidade como servente de 
limpeza, mas logo percebeu 
que somente estudando teria 
alguma chance de crescer pro-
fissionalmente na instituição. 
Na época, a Reitoria oferecia o 
ensino de segundo grau, e Zezé 
não perdeu tempo, se matricu-

lou e tirou o diploma. 
A recompensa pelo 

esforço (estuda-
va à noite) não 
demorou: saiu 
da faxina para 

o setor de En-

genharia do hospital.
“Trabalhei  18  anos  no 

gabinete da Engenharia como 
auxiliar administrativa. Foi um 
d e s a f i o  e 
tanto, pois 
t i v e  q u e 
a p r e n d e r 
sozinha a 
a r q u i v a r, 
protocolar 
e assessorar 
reuniões”, 
lembra.  O 
sufoco que 
en f ren tou 
para dar conta das tarefas foi o 
estímulo de que precisava para 
seguir em frente se capacitan-
do. “Fui para uma faculdade 
particular fazer um curso téc-
nico dentro da minha área de 
trabalho”, disse. 

O conteúdo teórico ad-
quirido nas aulas somado à 

experiência do dia a dia e 
a vivência de vida foram 

mais que suficientes 
para moldar a Zezé 

que conhecemos 

Determinação, 
disposição e dedicação 
ao trabalho foram os 
ingredientes do sucesso 
da técnica-administrativa 
na UFRJ e na vida 
pessoal.  

hoje: uma mulher autoconfian-
te, porque a competência pro-
fissional e a dedicação ao que 
faz lhe garantiram construir um 

patrimônio 
para pro-
porc ionar 
à  famíl ia 
conforto e 
segurança. 
“Sou casa-
da, mãe de 
dois filhos 
a d u l t o s , 
tenho meu 
a p a r t a -

mento, minha casa de praia e 
o meu carro. Tudo o que tenho 
devo ao meu trabalho nesta 
univers idade”,  contabi l iza 
orgulhosa.

Atuação no CTI
 Há cinco anos Zezé divide 

diariamente com a colega An-
gela Goias a tarefa de repor os 
cateteres nos pacientes, no CTI 
do 13º andar, que dispõe de 15 
leitos. “É muita responsabili-
dade, por se tratar de materiais 
muito caros. Ficam trancados 
a 20 chaves, e só entrego ao 
médico mediante requisição”, 
explicou.

Zezé mora em Madureira, 
e, para chegar às 6h10 no 
trabalho, tem que sair de casa 

às 5h, e a jornada de todos os 
dias termina somente às 16h. 
Apesar do sacrifício, a técnica-
administrativa gosta de atuar 
no CTI. “Foi ótimo ter vindo 
para cá, porque trabalho com 
professores, médicos e pacien-
tes. Fiz bons amigos aqui”, diz, 
aproveitando para agradecer a 
todos que votaram na chapa 
3, incluindo os docentes e 
médicos do centro cirúrgico.

O que espera da diretoria  
Sobre a atual direção do 

Sintufrj, Zezé espera que traba-
lhe com transparência, procure 
fazer alguma coisa pelos tra-
balhadores do HUCFF, porque, 
segundo ela, “outros diretores 
não fizeram nada”, e fez duas 
reivindicações: implantação de 
plantão diário de advogado na 
subsede do HU e busca de uma 
solução para os extraquadro: “A 
situação deles é muito precária. 
Alguns, como os eletricistas, 
ficam sem dinheiro para pas-
sagem e almoço. O salário da 
maioria é R$ 700,00. Ninguém 
sabe de nada, nem mesmo 
qual é a firma responsável por 
eles. No hospital somos uma 
família, todos se ajudam, e os 
extraquadro fazem um traba-
lho digno, por isso o Sintufrj 
precisa ajudá-los”.        

A

Editais de seleção dos Pré-Vestibulares

1. Inscrições:
a) Presencial: do dia 30 de janeiro de 2013 até 28 de fevereiro de 2013, de 9h às 16h.
b) On line: do dia 31 de janeiro de 2013 até 28 de fevereiro de 2013.
2. Local das Inscrições: A inscrição se dará on line no site www.sintufrj.org.br/cpv/index.

html ou presencialmente na sede do SINTUFRJ – Praça Jorge Machado Moreira, S/N - Ilha 
do Fundão, de 9 horas até 16 horas.

3. Horário, dia e local das aulas: 18h30min às 21h30min, de 2ª. a 6ª. na Ilha do Fundão, 
Cidade Universitária, no CCMN.

4. Local de entrevista: térreo do bloco A do Centro de Tecnologia, na Ilha do Fundão, 
em frente aos elevadores.

5. Horário da entrevista: 8, 9 e 10 de abril de 2013, de 16h30min às 18h30min.
6. Documentos necessários: uma foto 3x4, cópia da carteira de identidade, do compro-

vante de residência (conta de água ou luz) e do certificado de conclusão do Ensino Médio ou 
declaração de escolaridade.

7. Resultado: a partir do dia 11 de abril, no hall do bloco A do CT.
8. Início das aulas: 15 de abril de 2013, às 18h30min, no CCMN.
9. Mais informações: tel. 2562-7257 Vânia ou www.presamora.iq.ufrj.br
10. Público-alvo:
a) Trabalhadores terceirizados da UFRJ;
b) Jovens e adultos moradores do entorno da Ilha do Fundão, que já concluíram ou cursam 

o Ensino Médio em escola pública;
c) Servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ filiados ao SINTUFRJ que 

estejam em dia em suas relações com o sindicato, de acordo com o estatuto da entidade;
d) Dependentes diretos de servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ 

sindicalizados.
11. Deveres do aluno: não faltar a mais de três aulas, pois terá a matrícula cancelada, e 

participar de todas as atividades do curso.
12. Direitos do aluno: estudar, receber material de apoio e ter toda a atenção por parte 

dos professores.         
 Apoio:
PR5 - PIBEX, Decania do CCMN, Pró-Reitoria de Extensão, Instituto de Química/UFRJ, 

SINTUFRJ

Edital do processo de seleção do Curso Pré-Universitário Samora Machel
Preparatório para acesso aos cursos de graduação e 

obtenção de diploma do Ensino Médio por meio do Enem 2013.

Edital do processo de seleção do Curso Pré-vestibular do SINTUFRJ
Preparatório para acesso aos cursos de graduação e 

obtenção de diploma do Ensino Médio por meio do Enem 2013.

1. Podem se inscrever no Curso Pré-vestibular do SINTUFRJ:
a) Servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ filiados ao SINTUFRJ que 

estejam em dia em suas relações com o sindicato, de acordo com o estatuto da entidade.
b) Dependentes diretos de servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ 

sindicalizados.
Observação: A inscrição se dará on line no site www.sintufrj.org.br/cpv/index.html 

ou presencialmente na sede do SINTUFRJ – Praça Jorge Machado Moreira, S/N - Cidade 
Universitária - Ilha do Fundão, de 9 horas até 16 horas.

2. As inscrições:
a) Presencial: do dia 30 de janeiro de 2013 até 28 de fevereiro de 2013, de 9h às 16h.
b) On line: do dia 31 de janeiro de 2013 até 28 de fevereiro de 2013.
3. Distribuição e número de vagas:
Ao todo serão oferecidas 120 vagas.
A distribuição das vagas será feita segundo a seguinte ordem de prioridades:
a) Servidores técnico-administrativos em educação definidos pelo item 1.a deste edital.
b) Alunos remanescentes de 2012 desde que tenham cumprido as exigências que constam 

no Manual dos Estudantes e estejam inseridos nos itens 1.a e 1.b deste edital.
As vagas restantes, estas serão distribuídas aos dependentes definidos pelo item 1.b 

deste edital.
4. Horário e local do curso:
O curso Pré-vestibular do SINTUFRJ funcionará de segunda a sexta, no IFCS, das 17h 

às 21h50min.
Observação: Eventualmente, aos sábados, poderão ocorrer aulas de reforço, reposição 

de aulas, além de trabalhos de campo com presença obrigatória.
5. Início do ano letivo:
Aula Inaugural dia 11 de março de 2013, no Salão Nobre do IFCS, 2º andar, às 18 horas.
 6. Calendário:
Inscrição: A partir de 30 de janeiro de 2013 até 28 de fevereiro de 2013.
Início das aulas: 11 de março de 2013.
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