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A direção do Sintufrj promoveu 
no dia 17, na sede da entidade, en-
contro entre as entidades  sindicais 
representativas dos trabalhadores da 
UFRJ e dos estudantes (Sintufrj, Adu-
frj e DCE Mário Prata), que estão na 

Entidades redobram esforços na defesa 
dos HUs e da autonomia universitária

luta em defesa dos HUs e da autonomia 
universitária, e os representantes dos 
técnicos-administrativos em educação 
no Conselho Universitário. 

Dirigentes sindicais, conselheiros, 
militantes estudantis e ativistas de 

base da categoria discutiram – à luz 
das últimas informações e atitudes da 
Reitoria favoráveis à Ebserh – como 
impedir que a  autonomia universitária 
e os HUs sejam destruídos.    

O Sintufrj, assim como as outras 

entidades da Frente, defende o 
adiamento da sessão do Consuni que 
deliberará sobre a Ebserh, para que 
trabalhadores e estudantes tenham 
mais tempo para debater propostas 
para os HUs. Página 3

Sintufrj leva categoria à marcha em Brasília
Segunda-feira, dia 22, às 13h, sai da 

sede do Sindicato, no Fundão, os dois ôni-
bus levando a categoria para a mobilização 
nacional de 24 de abril, organizada pelo 
Fórum de Entidades dos Servidores Pú-
blicos Federais (SPFs), pelos movimentos 
sociais e estudantis e pelas organizações 
sindicais.  

A marcha é um protesto pela retirada de 
direitos dos trabalhadores, reabertura de 
negociações do governo com os servidores 
públicos federais, aplicação dos 10% do 
PIB na educação pública, investimentos na 
saúde pública, não adesão dos HUs à Eb-
serh, atuação efetiva do MEC para reverter 
a precarização das condições de trabalho 
nas Ifes e pela anulação da reforma da 
Previdência Social.   
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DOIS PONTOS

1. Pré-requisito 
 - Ser portador de diploma de nível universitário ou estar cursando uma graduação 

2. Podem se inscrever: 
a) Servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ filiados ao Sintufrj que 

estejam em dia com suas relações com o sindicato, de acordo com o estatuto da entidade. 
b) Dependentes diretos de servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ. 
c) Prestadores de serviços na UFRJ há mais de 1 ano devidamente comprovado pela 

Direção da Unidade em que trabalha. 
d) Trabalhadores sindicalizados a entidades filiadas à CUT e categorias onde haja 

oposição cutista organizada. 
Observação: Todo servidor técnico-administrativo em educação (item 2.a) que se 

inscrever estará automaticamente selecionado. 

3. Data da inscrição para o processo de seleção: 
Dias 22 a 26 de abril de 2013. 

4. Locais de inscrição: 
• Sede do Sindicato: (9h às 16h). Cidade Universitária – Ilha do Fundão – Rio de 

Janeiro, RJ. (Perto da Prefeitura da Cidade Universitária). 
Telefones: 2590-7209, 2560-8615, 2290-2484 e 2270-3348. 
• Subsede do Sindicato no Centro: (11h às 19h). Instituto de Filosofia e Ciências 

Sociais – UFRJ. Largo de São Francisco, 1, sala 402. Telefone: 3852-1026.
• Subsede do Sindicato na Praia Vermelha: (9h às 16h). Av. Venceslau Brás, 71 (pró-

ximo ao Hospital de Psiquiatria). Telefone: 2542-9143.

5. Documentos necessários: 
• Servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ: 
- Documento de identidade; 
- Comprovante de sindicalização (contracheque e carteirinha do sindicato atualizada). 
• Dependentes de servidores técnico-administrativos em educação: 
- Documento de identidade; 
- Comprovante de dependente de sindicalizado (carteira de identidade do dependente 

e comprovante de sindicalização do responsável ou declaração de dependente emitida 

Edital de processo de seleção do Curso de Língua Instrumental 
para acesso à pós-graduação (mestrado e doutorado) 2013

Abril
Auditório do CT. 
Dia 26, sexta-feira, às 10h. 

ABRIL  
22 e 23 - Fasubra: reunião dos vigilantes. Pauta: organização do Seminário Nacional,Capacitação, 
Terceirização e acompanhamento de projetos de lei. Local: Brasília.
Direção do Sintufrj aprovou o envio do coordenador regional do Fórum dos Vigilantes da Base 
da UFRJ, Antônio Gutenberg.
22 - Sintufrj: saída da Marcha Nacional a Brasília, às 13h, sede do Sintufrj.
23 - Sintufrj: delegação do Sintufrj em Brasília participará de visita aos gabinetes dos parlamenta-
res da bancada do Rio de Janeiro para entrega de carta pedindo apoio aos projetos de interesse 
da categoria. 
24 - Fasubra: Marcha Nacional a Brasília organizada pelo Fórum de Entidades dos SPFs, Movi-
mentos Sociais, Movimento Estudantil e Organizações Sindicais.
25 - Sintufrj: Consuni às 10h – Direção presente e chama à participação da categoria.
25 - Fasubra: Seminário Nacional de Luta contra o Racismo.
GT-Antirracismo do Sintufrj enviará como seus representantes ao seminário: Clério, Genivaldo, 
Gloria e Geraldo.
26 - Sintufrj: debate sobre a Ebserh, às 10h, no auditório do CT. 
26 - Sintufrj: reunião da Coordenação de Esporte e Lazer com os responsáveis pelos times da 
comunidade universitária, às14h, na sede do Sintufrj.
Pauta: Inscrição e organização do Torneio do Trabalhador chuta a Ebserh para da UFRJ.
29 - Sintufrj: debate sobre a Ebserh às 10h, Faculdade Nacional de Direito/Centro do Rio de Janeiro.

Calendário de debates sobre a Ebserh

Calendário Sintufrj/Fasubra

pelo sindicato). 
• Prestadores de serviços na UFRJ: 
- Documento de identidade; 
- Declaração do setor de pessoal da UFRJ onde presta seus serviços. 
• Trabalhadores sindicalizados a entidades filiadas à CUT e categorias onde haja 

oposição cutista organizada: 
- Documento de identidade; 
- Comprovante de sindicalização (contracheque ou carteirinha do sindicato com 

recibo de mensalidade paga). 

6. Número de vagas oferecidas e distribuição das vagas por categoria: 
Ao todo serão oferecidas 100 vagas, sendo 50 para Espanhol e 50 para Inglês. 
A distribuição das vagas será feita segundo a seguinte ordem de prioridades:
a) Servidores técnico-administrativos em educação definidos pelo item 2.a deste edital; 
As vagas restantes, estas serão distribuídas segundo a seguinte ordem de prioridades: 
c) Dependentes definidos pelo item 2.b deste edital até o limite de 75% das vagas 

restantes; 
d) Demais inscritos definidos pelos itens 2.c e 2.d deste edital. 

7. O processo de seleção: 
Conforme definido pelo item 6, os funcionários técnico-administrativos em educação 

da UFRJ terão suas vagas automaticamente asseguradas. 
Caso o número de candidatos às demais vagas supere o número de vagas oferecidas, 

estas serão distribuídas com base em um sorteio público, em data e local que serão definidos. 

8. Horários e locais do curso: 
As aulas serão às segundas-feiras no IFCS, das 18h30m às 19h50m. 

9. Início das aulas: 
As aulas terão início no dia 29 de abril de 2013. 

10. Calendário: 
Inscrição: 22 a 26 de abril de 2013. 
Início das aulas: 29 de abril de 2013.

Maio
Centro de Ciências da Saúde (CCS):
Dia 7, terça-feira, às 10h: auditório do Quinhentão.

  

“Trabalhador chuta a Ebserh para 
fora da UFRJ” é o nome do torneio que a 
Coordenação de Esporte e Lazer do Sintufrj 
realiza no dia 3 de maio, no Grêmio da 
Biologia, na Cidade Universitária. 

O torneio faz parte das comemorações 
do Sindicato pelo Dia do Trabalhador – 

Torneio de futebol society

1º de Maio. Os representantes dos times 
de futebol da UFRJ não podem faltar à 
reunião na sexta-feira, dia 26, às 14h, 
na sede do Sindicato, que irá inscrever os 
participantes e deliberará sobre o regula-
mento e a tabela do torneio.  Atenção: as 
inscrições serão limitadas.  

Ilustração: Diego Novaes

Faculdade Nacional de Direito:
Dia 29, segunda-feira, às 10h: auditório da FND.
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EM DEFESA DOS HUS

or iniciativa da diretoria do 
Sintufrj, preocupada em cer-
rar fileiras na defesa da au-

tonomia universitária e em discutir 
alternativas à Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (Ebserh), 
os técnicos-administrativos repre-
sentantes da categoria no Conselho 
Universitário se reuniram no dia 17, 
na sede do Sindicato, com os repre-
sentantes das entidades sindicais e 
do movimento estudantil (Sintufrj, 
Adufrj e DCE Mário Prata). 

“A nossa intenção é reunir 
elementos para elaboração de uma 
proposta conjunta da comunidade 
universitária para os hospitais 
universitários, pois o que está em 
jogo é a autonomia universitária”, 
afirmou o coordenador-geral do 
Sintufrj Francisco de Assis. 

“Trata-se de uma opção po-
lítica sobre o que queremos: 
universidade autônoma, pública 
e de qualidade voltada para a 
população ou uma universidade 
qualquer? E nós estamos na linha 
de frente na defesa da universidade 
autônoma”, complementou o 
coordenador de Comunicação 
Sindical Francisco Carlos. 

De acordo com a coordenadora-
geral Alzira Trindade, essa defesa 
deve vir acompanhada de um 
trabalho para superar o estado 
de desânimo e apatia política em 
relação aos HUs e que tomou conta 
da universidade.

Pressão
Para a integrante do Conselho 

de Representante da Adufrj, Maria 
Malta, a Reitoria já ter enviado aos 

Reitoria tenta induzir Consuni a aprovar a Ebserh 
Resolução feita em cima da minuta de contrato da empresa com a UFRJ já  foi entregue aos conselheiros 

integrantes do Conselho Universitá-
rio cópias da  minuta de contrato 
que pretende fechar com a Ebserh 
“mostra que estamos no tempo da 
aceleração da mobilização política. 
A Reitoria já se posicionou, e agora 
o nosso espaço é com os conselhei-
ros”, disse a professora. A dirigente 
da Adufrj Luciana Boiteaux comple-
tou afirmando que os conselheiros 
têm sido pressionados a votar a favor 
da Ebserh. Ela, que é professora 
da Faculdade Nacional de Direito, 

José Carlos Pereira: “O 
que me chama atenção é que 
em todos os documentos que eu 
li e que foram disponibilizados, 
inclusive com participação dos 
autores presentes aos debates, 
não há um diagnóstico profundo 
ou um levantamento que indique 
que os hospitais estão numa crise 
que precisem ser entregues à ini-
ciativa privada. Então se constrói 
uma crise, é claro que a crise é 
de pessoal, mas provocada pelo 
próprio governo.

 O que está por trás de tudo 
isso, na minha visão, é um passo 
para privatizar ou acabar com 
toda a rede do SUS. Acho que 
é importante sim a resistência, 
apresentar dados e propor alter-
nativa. E nós temos alternativa. 
Somo capazes de criar alterna-
tivas e apresentar soluções para 

informou que está fazendo uma 
análise jurídica da proposta de 
resolução da Reitoria da UFRJ para 
contratação da Ebserh.

Para a representante do DCE 
Carol Barreto, a Reitoria está 
fazendo o debate sobre a Ebserh 
da pior maneira possível. “Joga 
com a lógica da rendição ao dizer 
que é a Ebserh ou o status quo”. 
Ela corrobora com construção de 
uma solução autônoma para a 
universidade.

Faltam dados 
Maria Malta, economista do 

Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas (CCJE), apresentou 
a análise da Adufrj sobre o plano 
de reestruturação para a Materni-
dade Escola, elaborado com base 
no diagnóstico feito pela Ebserh: 
“O plano não possui nenhuma 
das características básicas de um 
diagnóstico administrativo e não 
identifica o problema do hospital.  
Não dá dados suficientes para 

aprová-lo, principalmente sobre 
a força de trabalho”. 

Participaram da reunião 
quatro dos cinco conselheiros da 
bancada técnico-administrativa 
no Conselho Universitário: José 
Carlos Pereira, Neuza Luzia, Nil-
son Theobald e Mônica Maluhy;  
os coordenadores do Sintufrj, 
Gloria Pagano, Carmen Lucia e 
Aluisio Nascimento, e os apoiado-
res do Sindicato, Roberto Gomes 
e Antônio Eduardo.

Opinião dos conselheiros sobre a Ebserh
o que eles estão dizendo que é 
crise. Não é. É uma questão de 
gerenciamento, e temos quadros 
para isso.”

Mônica Maluhy: “Sou 
enfermeira do HU e estou estou 
muito preocupada. A situação é 
delicadíssima. Quando o governo 
federal cria a empresa para re-
solver a questão de contratação e 
de orçamento deficitário, ele está 
atestando uma incompetência 
de gestão. O que vamos fazer? O 
que pode vir mais rápido do que 
a empresa? 

Estou preocupada com a 
autonomia universitária, mas 
estamos vivendo o caos. Fechar 
(os HUs) não vai, porque a gente 
vai gritar. Mas qual a medida rá-
pida? Tem que ter uma saída.Te-
mos condições de construir uma, 
mas tem que ser rápida, pois a 

cada dia vivemos a degradação 
e a decadência dos  hospitais em 
termos de estrutura e também de 
seus processos de ensino, assis-
tência e trabalho. Muita gente 
está dizendo o mesmo que eu, 
não concordo, mas qual a saída? 
Quero informações até para saber 
o que está por trás da proposta. É 
muito ruim a gente não ter uma 
solução do porquê o hospital está 
definhando. Mesmo assim, a 
minha tendência é votar contra.”

Nilson Theobald:  “O 
governo durante anos subvencio-
nou os hospitais universitários e 
os levou ao caos. Isso é um fato. 
Agora, o mesmo governo que 
levou os HUs ao caos chega com 
uma proposta de solução mágica 
e milagrosa para resolver o pro-
blema. O governo diz agora que 
haverá dinheiro. Por que haverá 

dinheiro para a empresa e não 
pode haver para a universidade? 
Então, a questão de fundo não é 
o dinheiro.

A questão de fundo é um 
ataque à autonomia universi-
tária. A gente está vendo uma 
modificação nas universidades. 
E não é só no Brasil, não é só 
na América Latina, é no mundo. 
Elas (universidades) estão se 
transformando em organizações 
privadas. E esse é o movimento 
que o governo está fazendo no 
Brasil, que não é desconectado 
da realidade mundial. Foi de-
monstrado num debate que isso 
é um plano aplicado pelo Banco 
Mundial há uma década. 

Neuza Luzia: “A proposta 
da Ebserh encerra o que vários 
governos tentaram fazer e não 
conseguiram: acabar com a au-

tonomia universitária. Durante 
anos nós resistimos. Resistimos 
às chantagens, às pressões, ao 
sucateamento, à falta de verbas, 
ao descaso com os trabalhadores,  
salários baixos. A gente resistiu 
mantendo a qualidade do ensino 
e mostrando que a universidade 
pública é a melhor alternativa 
para a população brasileira.

A Ebserh tira da universidade 
os hospitais universitários, mas 
não é verdade que a Ebserh vai 
resolver o problema dos hospitais 
universitários. Então, a Ebserh 
não é a saída, como alguns 
dizem, para a crise que os HUs 
vivem. Qual é a saída? Para que 
os hospitais universitários da 
UFRJ voltem a funcionar com a 
qualidade que sempre tiveram, 
na minha opinião o complexo 
hospitalar é uma boa saída.”

Fotos: Vanor Correia

CONSELHEIROS, dirigentes sindicais, militantes estudantis e da base da categoria discutem a defesa da autonomia

P
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inclusão social

O coordenador do Pré-Uni-
versitário Samora Machel, João 
Massena, pela 11ª vez comandou 
a aula inaugural do curso, dia 4 
de abril, realizada no auditório 
Horácio Macedo, no Centro de  
Ciências Matemáticas e da Natureza 
(CCMN). Dessa vez a cerimônia teve  
caráter especial, porque marcou a 
retomada, pelo Sintufrj, da parceria 
firmada pela primeira vez com o 
curso em 2009.  

Os integrantes da mesa João 
Massena, os coordenadores do Sin-
tufrj Francisco de Assis e Ana Célia 
da Silva e a ex-aluna e professora do 
Pré-Universitário,  Angélica Alves, 
celebraram a existência do curso e 
seu fortalecimento com a parceria 
do Sintufrj. As boas-vindas aos 
alunos foram acompanhadas por 
mensagens de otimismo e votos 
de sucesso. 

Coordenadores do Sintufrj e   
apoiadores da direção que também  
prestigiaram o evento: Carmen Lu-
cia, Celso Procópio, Rubens Morais 
e Nivaldo Holmes, e Antônio Edu-
ardo, Nelson Alves, Caetano, Clério 
Rosa e Geraldo Teotônio.

Ainda há vagas 
As aulas começaram na própria 

segunda-feira, no CCMN, das 18h 
às 21h30. Foram formadas quatro 
turmas de 30 alunos cada, mas as 
inscrições de novos alunos conti-
nuam até o fim do mês de abril. O 
curso objetiva o acesso ao ensino 
superior e é aberto aos trabalhado-
res sindicalizados da universidade 
e, aos prestadores de serviços e aos 
moradores do entorno da UFRJ.  

Segundo o coordenador João 
Massena, que é professor do Ins-
tituto de Química da UFRJ, mais 
de 200 estudantes que passaram 
pelo projeto  foram aprovados em 
universidades públicas, e a maioria 
deles leciona em escolas. A profes-
sora de português Ana Luísa Lobo 
Fortuna, que foi a cerimonialista 
da aula inaugural, destacou a 
parceria com o Sintufrj: “É com 
imensa alegria que iniciamos um 
novo ano, pois temos, mais uma 
vez, a oportunidade de mostrar 
que o sonho de ingressar em uma 
universidade pode ser realizado, 
e com a parceria do Sintufrj esse 
projeto se torna mais forte”.

Homenagm 
O professor João Massena ex-

plicou para os alunos a origem do 
nome do curso. “Samora Machel foi 
um lutador, o primeiro presidente 
de Moçambique, país do continente 
africano e ex-colônia de Portugal 
que obteve sua independência em 
1975”. Massena morou oito anos 
em Moçambique, e ao voltar para 

Curso Samora Machel inicia ano letivo

o Brasil criou o curso de extensão 
universitária de inclusão social e 
deu-lhe o nome de Samora Machel, 
em  homenagem ao revolucionário.

“Trabalhamos com estudantes 
da UFRJ em final de curso e prontos 
para entrar no mercado de trabalho. 
Eles preparam os alunos do curso 
para o ensino superior”, informou 
o coordenador. Mas, segundo o 
professor, o curso vai mais além: 
“Nós tentamos aqui formar cida-
dãos. Fazemos muito  esforço para 
mostrar que o país é grande e nós 
somos grandes para que todos sejam 
beneficiados”. 

João Massena procurou motivar 
os estudantes: “Temos aqui jovens 
e pessoas mais velhas. Acho que é 
importante continuar os estudos, 
entrar para a universidade. Nunca 
é tarde para se fazer isso. Com os 
cursos noturnos as pessoas podem 
conciliar trabalho e ensino. Espero 
que esse processo de aprendizado seja 
agradável e bom e mesmo depois de 
um dia de trabalho vocês se sintam 
motivados e alegres para vir estudar 
na UFRJ. E quem sabe no final do ano 
comemorem a entrada nessa grande 
instituição de ensino?”

Símbolismo
 “Este espaço é simbólico. Foi 

palco de muitas lutas dos trabalhado-
res técnico-administrativos em edu-
cação na defesa da educação pública 
e de qualidade, por mais vagas e para 
que a UFRJ fosse aberta à população, 
principalmente aos trabalhadores. 
Houve resistências, mas consegui-
mos. Agora, cabe darmos sequência 
a essa luta e a essa conquista, para 
que o trabalhador possa ter acesso 
a esta universidade”, conclamou 
o coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis, que informou aos 
novos alunos do Samora Machel a 
importância que o auditório Horácio 
Macedo tem para a categoria.  

O dirigente afirmou que a enti-
dade estava orgulhosa em apoiar o 

projeto, que tem à frente uma pessoa 
que se dedica de corpo e alma, que 
é o professor João Massena: “O Sin-
tufrj se sente orgulhoso de retomar 
a aproximação com o curso. Aqui 
estão vários colaboradores e a direção 
sindical, porque acreditamos nesse 
projeto. Nós temos nosso projeto, que 
é o CPV/Sintufrj, mas acreditamos 
que devemos ampliar para que mais 
pessoas possam ter acesso à universi-
dade, como também fortalecer a luta 
pela conquista de mais vagas no en-
sino superior público”.   Por último, 

Francisco incentivou os estudantes 
a aproveitarem a oportunidade que 
estavam tendo, inclusive sua filha, 
que este ano faz parte de uma das 
turmas do Curso Pré-Universitário 
Samora Machel.

Primeiro passo
A coordenadora de Educação, 

Cultura e Formação Sindical do 
Sintufrj, Ana Célia da Silva, afirmou 
que a parceria com o Samora Ma-
chel era o primeiro passo da direção 
para cumprir com a promessa feita 

à categoria durante a campanha 
eleitoral, ou seja, de “inclusão, 
democracia e transparência”. E, 
dirigindo-se aos alunos, disse: 
“Nossa mensagem de boas-vindas 
é que vocês possam aproveitar 
esse pré-universitário que é muito 
rico. Tem à frente o professor João 
Massena, que conheço há 30 anos. 
Toda a diretoria da entidade está 
aqui presente, assim como a nossa 
coordenadora do CPV/Sintufrj, 
Maxilene Bastos. Nosso propósito é 
apoiar e ajudar no que for preciso”.

COORDENADORA do CPV/Sintufrj, Maxilene Bastos, Ana Célia e João Massena

CONFRATERNIZAÇÃO: ANA Célia e João Massena com os alunos na mesa do lanche 

ANGÉLICA Alves, Ana Célia, João Massena e Francisco de Assis, coordenador-geral do Sintufrj

Mas inscrições continuam abertas até o fim de abril Com a parceria do 
Sintufrj, o curso recebe 
os novos alunos com 
muito mais gás para 
levar adiante sua meta 
de inclusão  
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inclusão social

Aluna em 2008 do Samora Ma-
chel, Angélica Alves é também hoje 
uma das professoras de Português 
do curso. Ela leu um poema de Fer-
nando Pessoa sobre a importância 
da amizade e chamou a atenção 
dos alunos sobre o início desta eta-
pa importante de suas vidas, que é a 
expectativa do vestibular: “Temos a 
ansiedade, a tensão, mas no dia a dia 
somamos o que a vida nos dá. Tudo 
nos é acrescentado. Então, aproveitem 
a oportunidade. Fui aluna em 2008, 
prestei vestibular para Letras na UFRJ 
e passei”. 

 “Não deixeis que a vida passe em 
branco e que pequenas adversidades 
sejam a causa de grandes tempesta-
des. Eu poderia suportar, embora não 
sem dor, que tivessem morrido todos 
os meus amores, mas eu enlouque-
ceria se morressem todos os meus 
amigos”. 

Com estes versos de Fernando 
Pessoa, Angélica mostrou aos alunos 
que, mais que professores, a equipe 
pedagógica do curso seria para eles 
um grupo de amigos disposto a aju-
dá-los a alcançarem o objetivo pelo 
qual estavam se esforçando, que é 
entrar para uma universidade. 

Equipe 
Os 15 professores do curso foram 

chamados ao palco e apresentados 
aos  alunos. A equipe é constituída 
de jovens com muitos planos para o 
futuro. Também subiu ao palco um 
grupo de alunos representando todos 
os aprovados para o ensino superior 
em 2012. São eles: Jéssica Frazão  
(Ciências Atuariais/UFF), Rafael 
D’Ávila (Direito/Uerj), Rafael Pires (Di-
reito/Uerj), Rebecca Paiva (Comunica-
ção Social/UFRJ), Leonardo Linhares 
(Engenharia Mecânica/Gama Filho). 
Eles receberam como brinde uma 
agenda do Instituto de Química.

Alunos
Sandra Márcia de Souza e Vini-

cius Diniz Rangel ficaram amigos 
no primeiro dia de aula. Ele ajudou 
Sandra a encontrar o auditório Horá-
cio Macedo, ocasião em que ela ficou 
sabendo onde seria, no CCMN, a sua 
sala de aula. 

Sandra Márcia de Souza, 40 anos, 
extraquadro que trabalha há três 
anos no setor de compras do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho, 
expôs por que resolveu se matricular 
no curso: “Quero retornar à faculdade 
e me preparar para concurso. Há mais 
de 20 anos que estou fora do ambiente 
escolar. Em 2006, fiz o 7° período de 
Administração de Empresas  na Está-

O prazer de atuar num projeto social que renova 
esperanças de jovens e adultos de várias idades
Professores, ex-alunos e atuais matriculados falam de suas experiências com o curso e expectativas para o futuro

cio de Sá, mas ficou difícil continuar 
trabalhando em empresa privada e 
ainda com filhos pequenos. Agora, 
na UFRJ, e com os filhos criados, fica 
mais fácil. Minha expectativa é pas-
sar em um concurso público e me 
formar em Psicologia. Dessa vez vou 
conseguir!”

Vinicius Diniz Rangel, 24 anos, 
trabalhava numa montadora. Che-
gou a fazer curso de Segurança no 
Trabalho, mas não conseguiu termi-
nar. Através de um amigo e estudante 
da UFRJ, conheceu o Pré-Universitá-
rio Samora Machel e o professor João 
Massena, que o incentivou a tentar o 
ingresso numa universidade. Vini-
cius pretende cursar Direito. “Não 
tinha condições de estudar por causa 
do trabalho. Juntei dinheiro e decidi 
me dedicar só ao estudo este ano. O 
professor me explicou a proposta do 
curso, que é o de inclusão, e falou da 
importância de estarmos focados. 
Fiz entrevista com os professores e fui 
aceito. Estou com disposição, hora 
livre e dinheiro. Nada me impede de 
alcançar meu objetivo”, disse.

Darlene Paixão, 45 anos, auxiliar 

PROFESSORES são apresentados aos alunos pelo coordenador João Massena

APROVADOS em 2012: Jéssica Frazão, Rafael Pires, 
Leonardo Linhares, Rafael D’Ávila e Rebeca Paiva 

SANDRA Márcia e Vinicius Rangel

DARLENE Paixão e Rubens Morais, coordenador sindical

de limpeza do Centro de Ciências da 
Saúde, foi incentivada a fazer o curso 
pelo administrador da sede do Centro 
de Tecnologia, Edson José Pereira, e 
pelo coordenador de Organização e 
Política Sindical do Sintufrj, Rubens 
Morais. “Soube desta oportunidade 
através deles. É uma boa para quem 
trabalha há anos e quer voltar a es-
tudar. Trabalho das 6h às 15h30, 
portanto, o horário e a localização do 
curso são ótimos para mim. Pretendo 
fazer Psicologia e, se possível, passar 
para a UFRJ”, afirmou.

Novos universitários
Jéssica Frazão, 28 anos, foi uma 

das aprovadas pelo Samora Ma-
chel em 2012. Além de passar para  
Ciências Atuariais na UFF, o curso a 
ajudou na preparação para a apro-
vação em vários concursos públicos 
e lhe deu autoestima: “Estava desa-
nimada e descrente, mas o ano de 
2012 foi muito bom. Fui chamada 
para a Infraero e passei para a UFF. 
O Samora foi fundamental. Conhe-
ci pessoas e o curso fez eu acreditar 
mais em mim”.

Trabalhando na Infraero, Jéssica 
passou para a universidade, onde vai 
estudar à noite. Como trabalha por es-
cala, não vê muitas dificuldades nessa 
sua nova jornada. Confiante, ela vis-
lumbra ainda mais: “Tenho o sonho 
de fazer Medicina, e vou tentar”.

Rafael da Silva Pires, 22 anos, 
mora numa república, na Vila Resi-
dencial da UFRJ, e o curso no Samo-
ra Machel lhe deu base para realizar 
um sonho. Sorridente, diz que agora 
está no caminho certo. “Fazia Letras 
aqui na UFRJ, mas sonhava com o 

curso de Direito. Com o Samora me 
preparei e consegui passar para a 
Uerj. Começo no segundo semes-
tre”, contou. 

Rafael D’Ávila, 23 anos, chegou 
no final da aula inaugural porque 
veio direto do estágio que faz num 
escritório de advocacia. O jovem uni-
versitário, que passou para Direito na 
Uerj, está no terceiro período do curso 
noturno. Ele foi aluno do Samora 
Machel em 2011, e, para prestigiar o 
curso, não se incomodou de sair do 
Centro do Rio no horário do rush.

Fotos: Vanor Correia
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unidade

Esse é um dos sonhos da pro-
fessora titular Maria Aparecida de 
Albuquerque Cavalcante, na UFRJ 
desde 1979, sempre na Faculdade 
de Odontologia, na área de Cirur-
gia Bucomaxilofacial.

A docente, que está cedida ao 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF) para chefiar 
o Serviço de Cirurgia Oral, coorde-
na a Pós-Graduação em Cirurgia 
– que recebe estudantes de todo o 
Brasil e de fora – e uma residên-
cia multiprofissional. “A UFRJ é 
referência nessa área (cirurgia) e 
grande parte dos alunos faz con-
curso para a faculdade de origem 
e torna-se professor. Então, o curso 
não é tão ruim assim”, brinca ela.

Como todas as unidades de 
assistência da UFRJ, a Faculdade de 
Odontologia enfrenta dificuldades, 
mas mantém seu atendimento de 
qualidade. “Para mim, que sou 
uma pessoa chata, que batalha, vai  
atrás, as coisas não são tão difíceis: 
acabam me dando as coisas. Mas a 
faculdade está sobrevivendo, com 
dificuldade, mas está”, diz ela, 
avaliando que é fundamental que 
o governo abra concursos para pro-
fessores e técnicos-administrativos. 

Acessibilidade
Quanto à infraestrutura, ela 

Uma sede própria e acessível

Projeto de elevador ficou no papel

acha essencial a instalação de um 
elevador na faculdade. “Deu pena 
o que aconteceu outro dia,  quando 
veio aqui uma senhora com difi-
culdades para se locomover”, diz 
Maria Aparecida, relatando, ainda, 
o caso de um professor emérito que 
não vai mais à unidade porque 
não consegue subir os dois lances 
de escada.

A Faculdade de Odontologia 
da UFRJ transferiu-se em 1979 
da Praia Vermelha para a Cidade 
Universitária, para ocupar parcial-
mente dois andares do prédio do 
HUCFF. O acesso à unidade exige 
que se suba dois lances de uma 
escada espiralada que fica ao lado 
da fachada do prédio do hospital. E 
o acesso para deficientes físicos tem 
que ser pela entrada da triagem do 
HUCFF, distante dos corredores da 
Faculdade de Odontologia. E ainda 
é preciso aguardar algum tempo 
até o vigilante se dirigir ao local e 
abrir a porta.

 “É preciso elevador para o pa-
ciente, para cadeirantes ou quem 
usa muletas. Ter que ir ao HU para 
esperar a pessoa abrir a porta? Isso 
não existe! A faculdade tem que 
ter autonomia para as pessoas 
entrarem e saírem dela. Tem que 
haver um elevador que  caiba até 
uma maca”, reivindica a docente.

CRISTIANE (paciente), Maria Aparecida, Guilherme e Leonardo

O projeto elaborado por um 
grupo de trabalho da própria 
Faculdade de Odontologia para 
instalação de um elevador no vão 
da escadaria não saiu do papel. A 
proposta tem três anos, mas não 
encontrou suporte financeiro. 
“Era um belo projeto. Não sei por 
que as coisas não continuaram”, 
disse a professora Maria Aparecida 
Cavalcante.

Ela também comenta sobre 
outro projeto que não foi adiante: 
o do Hospital Odontológico, que 

seria construído no estacionamen-
to ao lado da faculdade. “Fora o 
problema de acesso, aqui (a facul-
dade) não é ruim. Mas esse hospital 
seria importante para desafogar 
um pouco a faculdade”, observa. 

Igualdade de
direitos e Sintufrj 
Maria Aparecida acha impor-

tante a participação de todos os 
segmentos nos fóruns de decisão, 
como na Congregação. Nos pro-
cessos de escolha dos diretores, 

ela é a favor de peso igual para 
técnicos-administrativos e docen-
tes, que, a seu ver, são os que tocam 
a faculdade. 

Sindicalizada ao Sintufrj, 
Maria Aparecida aponta a im-
portância da entidade na defesa 
de direitos dos trabalhadores. Ela 
conta que o Departamento Jurídico 
do Sindicato a ajudou bastante 
quando teve que enfrentar uma 
batalha jurídica pela vaga no 
concurso para professor titular na 
universidade. 

Odonto é elogiada por estudantes e pacientes 
Cristiane Barreto, 22 anos, 

estava em preparo para uma 
cirurgia ortognática, exemplo 
de um dos importantes proce-
dimentos cirúrgicos executados 
na unidade. Esse tipo de cirurgia 
é adotado  quando os ossos da 
face se desenvolvem fora de pa-
drões anatômicos, sendo preciso 
melhorar a estética e a parte 
funcional do paciente. É uma 
associação entre o tratamento or-
todôntico e o cirúrgico. Cristiane 
já havia se submetido anterior-
mente à cirurgia preparatória 
dessa etapa do tratamento e, 
segundo ela, “todo atendimento 
até agora foi ótimo”.

O paulista Guilherme Macha-
do, 29 anos, cursa pós-graduação 
e para ele a faculdade tem o que 
precisa para a formação de profis-
sionais. “Nessa área, não requer 
muito”, diz ele, confirmando que 
o curso tem estudantes de diversos 
estados: “É um curso que tem por 
traz o nome da UFRJ”, elogia.

Leonardo Pinto Monteiro, 27 
anos, residente do terceiro ano, já 
acha que a faculdade, como muitas 
outras em universidades públicas, 

ainda precisa de muita coisa. “Ma-
terial há para o que a gente se propõe 

a fazer, mas pode melhorar na parte 
de infraestrutura e espaço físico”.

ESCADA espiralada: único acesso à unidade

MARIA Aparecida Albuquerque Cavalcante

Fotos: Vanor Correia

Normas para os caravaneiros do Sintufrj
1 - Ter consciência que ir numa caravana antes de tudo é um ato político em defesa 

de uma categoria representada pelo Sintufrj.
2 - Zelar pelo nome do Sintufrj é zelar pelo seu nome.
3 - O Sintufrj, através de uma listagem, informará a cadeira a ser ocupada pelo cara-

vaneiro. Bolsa ou qualquer outro material  não significará cadeira reservada ou ocupada.
4 - As primeiras cadeiras do ônibus serão ocupadas pelos coordenadores e idosos, salvo 

melhor juízo de cada um dos ocupantes destas cadeiras.
5 - É proibido o uso de bebidas alcoólicas e fumar no interior do ônibus.
6 - Palavra de baixo calão, atos obscenos e falta de respeito terão tolerância zero. 
7 -  Observar os horários estipulados pelos coordenadores para deslocamentos dos ônibus.
8 - Usuários de medicação deverão levar os remédios com as respectivas receitas do 

médico que o acompanha. 
9 - No hotel, observar o material encontrado e notificar falta ou excesso. 

10 - As refeições servidas no restaurante são para consumo no local, portanto, não levar 
para consumir no ônibus ou no quarto do hotel. Todos terão direito a se alimentar igualmente.

11 - Ficarão à disposição na geladeira do ônibus garrafas de água para consumo.
12 - O Sintufrj disponibilizará duas ou três linhas de telefones para uso dos caravaneiros, 

com três minutos para uso.
13 - Um aparelho para verificar pressão arterial de uso fácil.
14 - Uma caixa de remédios de uso rotineiro.
15 - Os fatos relevantes deverão ser registrados em cada ônibus com as devidas assina-

turas (atas).
16 - Assim somos caravaneiros e não baderneiros.
17 - Casos não citados serão decididos pelo grupo de coordenadores. 
18 - Coordenadores de ônibus deverão reunir-se com os motoristas para definir as paradas. 
19 - Sugestões: disponibilizar livros, filmes e outros materiais para leitura pertinentes às 

lutas dos movimentos sociais e sindicais. 
Estas regras foram aprovadas na reunião da diretoria no dia 27/2/20123 e pelos cara-

vaneiros em 28/2/2013.
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CATEGORIA

A primeira reunião do GT-
Antirracismo, depois de um longo 
período sem se manifestar, foi na 
terça-feira, dia 16, na sede do 
Sindicato. O principal assunto 
em pauta foi a organização da 
participação da categoria no Se-
minário Nacional de Luta contra 
o Racismo, que será realizado dia 
25 de abril, em Brasília. 

A reunião foi dirigida pelo co-
ordenador de Políticas Sociais do 
Sindicato, Genivaldo Santos de 
Almeida, e contou com expressiva 
participação da categoria. Os pre-
sentes comemoraram a retomada 
das atividades do GT, cuja tarefa 
é discutir e difundir propostas 
com o objetivo de subsidiar o 
Sindicato em suas ações na luta 
contra o racismo e a intolerância 
de todas as formas, e no encami-
nhamento de reivindicação de 
políticas públicas.

Discussão
Depois da distribuição de 

documentos como o Estatuto da 
Igualdade Racial e o decreto que 
impõe cotas raciais nos concursos 
públicos no Estado do Rio de 
Janeiro, houve ampla discussão 
sobre aspectos históricos e relatos 
de manifestações preconceituosas 
ocorridas recentemente na UFRJ.

“Estava no Bandejão do CT e 
olhei a minha volta. Não havia 

Grupo Antirracismo do Sintufrj retoma atividades 

negros”, contou Carlos Pereira 
(ETU), preocupado sobre como  
estão sendo implementadas as 
políticas de reservas de vagas na 
UFRJ. Geraldo Teotônio Barbosa 
(Escola de Química) propôs a cria-
ção de um link no site do Sintufrj 
para receber denúncias de casos de 
racismo, para que se possa ter uma 
ideia da situação de discriminação 
que os negros enfrentam na uni-
versidade. Ele sugeriu, ainda, um 
estudo sobre a violência contra as 
mulheres negras.

Clério Rosa (PR-5) recu-

perou dados históricos para 
ilustrar a luta de resistência e 
considerou que as cotas já estão 
estabelecidas e que o movimento 
deve lutar para dar estabilidade 
à ação afirmativa: “Esse trem 
já está nos trilhos e tem que se 
manter nos trilhos”, afirmou. 

Claudia Menezes (Diseg) pon-
derou que a universidade é branca 
e que o racismo está presente. Ela 
lembrou a lei (10.639/3) que 
tornou obrigatório o ensino da 
história e cultura afro-brasileira 
e africana nas redes públicas e 

particulares de educação.
Celso Procópio, coordenador-

geral do Sintufrj, sugeriu visita 
às comunidades em que há 
Unidades da Polícia Pacificadora 
(UPPs) para um estudo do dia 
a dia de seus moradores após a 
instalação destas.

Boaventura Souza Pinto, 
coordenador de Organização 
e Política Sindical do Sintufrj, 
apontou que a violência contra 
os negros não é noticiada como 
é praticada a violência contra um 
branco, portanto, a discriminação 

continua. Por isso felicitou a 
retomada do GT-Antirracismo.

Francisco Carlos, coordena-
dor de Comunicação Sindical, 
propôs o estudo aprofundado da 
documentação disponível, como 
o Estatuto da Igualdade Racial. 
“Muito do que foi dito (na reu-
nião) tem base em estudos, e eu 
acredito que só se vai romper a 
barreira do racismo se estudarmos 
a fundo essa questão”, afirmou.

A aposentada Marylena Sa-
lazar ressaltou o caráter demo-
crático da reunião, “que abriu 
a palavra a todos os presentes, 
contou com  a presença de pessoas 
criativas e fez ampla abordagem 
do temas,  desde a história social 
da África pré-escravidão até che-
gar à Ebserh”.

Os presentes indicaram quatro 
companheiros para participar 
do Seminário Nacional de Luta 
contra o Racismo, em Brasília: 
Genivaldo Santos, Clério Rosa, 
Geraldo Teotônio e Maria da 
Gloria Pagano.

Participaram também da 
reunião os coordenadores do 
Sintufrj Carmen Lucia, Paulo 
César, Rubens de Morais, Jorge 
Pierre, Gloria Pagano, Aluizio 
Nascimento, Genivaldo Santos, 
e ainda Antônio Eduardo (CCS),  
Antônio Costa (CCS) e Nelson 
Alves (aposentado do HU).

Desde o dia 15, por decisão do 
Conselho de Coordenação,  o prin-
cipal estacionamento do Centro 
de Tecnologia (CT) passou a ser 
de uso exclusivo dos professores 
e técnicos-administrativos das 

Protesto fecha estacionamento do CT
unidades que compõem o CT. 

Os estudantes do CT não gosta-
ram da exclusão e no dia 17 fize-
ram uma manifestação fechando 
os acessos ao estacionamento.  
Eles entregaram ao decano Walter 

Suemitsu uma proposta.

A proposta 
O representante do Centro Aca-

dêmico de Engenharia, Richard 
Max, explicou o que propõe os 
estudantes: a entrada do estaciona-
mento ficaria restrita aos professo-
res e técnicos-administrativos até 
as 8h30. Depois desse horário, seria 
aberta aos alunos das unidades do 
CT, sendo que ficariam reservadas 
três das 14 alas aos servidores. 
Cada ala comporta duas carreiras 
de vagas que acomodam cerca de 
30 carros cada uma. 

Os estudantes disseram que não 
são contra a prioridade dada aos 
servidores. Mas alegam que, como 
o estacionamento é muito grande, 
é possível equalizar o uso do espaço 

Ao Jornal do Sintufrj o decano do CT afirmou 
que será mantida a decisão do Conselho de 
Centro. “O estacionamento em frente aos blocos 
continuará sendo de prioridade dos professores e 
técnicos-administrativos. Depois vamos avaliar, e se 
houver vagas ociosas, a geste vai disponibilizá-las aos 

e evitar que vagas fiquem ociosas 
enquanto eles (estudantes) são 
impedidos de estacionar lá dentro.

Yuri Lobão, do 8º período de 
Engenharia Naval, disse que, 
com a restrição, vários estudan-
tes pararam seus carros nas vias 
do entorno do CT e muitos deles 
acabaram multados. 

Sem acordo
No mesmo dia, o decano 

reuniu-se com cerca de 200 es-
tudantes, quando informou que 
a decisão atendeu a uma antiga 
reivindicação dos professores, mas 
somente foi posto em prática depois 
de muita discussão no Conselho de 
Centro. E ainda acrescentou que, 
diante do aumento da procura por 
vagas no estacionamento, a reserva 

foi a melhor solução encontrada.
Walter Suemitsu não aceitou 

a proposta dos estudantes, mas 
apontou a possibilidade de utiliza-
ção das vagas de visitantes da UFRJ 
localizada na Rua Milton Santos, 
ao lado do Cenpes 1. 

O decano argumentou ainda 
que o Plano Diretor da UFRJ prevê 
soluções para o problema de falta 
de vagas para estacionar em médio 
e longo prazo com a criação de 
bolsões de estacionamento.

À tarde, Suemitsu se reuniu 
com os diretores da Coppe, da 
Escola Politécnica, da Escola de 
Química, do Instituto de Macro-
moléculas e de Física para discutir 
o assunto. Mas foi mantida a 
proposta aprovada no Conselho 
de Coordenação do CT. 

Distribuição das vagas ociosas  
alunos com alguns critérios que ainda definiremos”.

O estacionamento dispõe de mil vagas e, segun-
do o decano, 1.300 selos (autorização de uso do 
estacionamento) foram solicitados e distribuídos 
entre professores e técnicos-administrativos: “Mais 
ou menos meio a meio”.ESTUDANTES do CT querem vagas no estacionamento

GLORIA, Jorge Pierre, Francisco Carlos, Geraldo, Paulo César, Carmen Lucia, Genivaldo, 
Maria Passerone, Antônio Eduardo, Antônio Costa, Carlos Pereira, Nelson e Claudia Menezes

Foto: Vanor Correia

Foto: Augusto Tundis
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á 18 anos aposentada, Marli da 
Silva, 72 anos, não esquece um dia 
sequer das três décadas passadas na 

UFRJ. Ela entrou na universidade em 1961 
e conseguiu um feito raro: nunca trabalhou 
em outra unidade que não fosse a Faculdade 
de Odontologia. O ponto de partida foi a 
secretaria do Departamento de Clínica Odon-
tológica, que no passado teve outros nomes, 
entre os quais  Departamento de Prótese.    

Marli é do tempo das cátedras e da 
datilografia como principal requisito para 
uma jovem conseguir um bom emprego. 
E, como a maioria dos antigos funcioná-
rios da instituição, tornou-se funcionária 
pública por indicação. Ela conta que sua 
mãe era empregada doméstica do cate-
drático de técnica em prótese e ex-diretor 
da Faculdade de Odontologia, Abelardo de 
Brito, quando este a indicou para o cargo 
de secretária-datilógrafa da cátedra, que se 
encontrava vago. 

Chance bem aproveitada
Uma das marcas registradas de Marli é 

o sorrisão franco que termina numa sonora 
gargalhada. Atributos que ela conserva, 
apesar da diabetes, do glaucoma na vista 
direita, pressão alta e falta de flexibilidade 
nas pernas. Com certeza essa simpatia 
explícita ajudou Marli a vencer barreiras 
e a realizar sonhos. Um deles foi estudar e 
crescer profissionalmente na universidade. 

“Sou filha de pais separados, e como 
minha mãe era muito pobre, só pôde me 
dar o ensino básico. Mas quando me vi 
trabalhando na UFRJ, tive a certeza de que 
conseguiria ir muito mais à frente”, disse 
Marli, que é formada em Pedagogia e Direito. 

À medida que estudava e a oportuni-
dade se apresentava (como, por exemplo, 
realização de avaliação interna), Marli ia 
subindo de função na universidade. Assim 
ela passou a assistente administrativa e 
mais tarde a agente administrativa, e com 
o PUCRCE chegou a secretária executiva 
do Departamento de Prótese e Materiais 
Dentários. Quando a faculdade tornou-se 
independente do Centro de Ciências da Saúde 
(CCS), Marli assumiu o cargo de chefe do 
Departamento de Pessoal da Odontologia.

“Fui levada pelo diretor Nicola Tancre-
do. Tinha capacidade e era uma das mais 
antigas no setor”, completou Marli. 

Vida em família   
Marli nasceu no Alto da Boa Vista, mas 

mora há mais de 40 anos na mesma casa 
no bairro de Miguel Couto, em Nova Iguaçu. 
Faz sete anos que ficou viúva, mas dribla a 
saudade do companheiro convivendo com 
o filho Leonardo, de 25 anos, recebendo 
sempre a visita da filha Letícia, mãe dos dois 
netos que adora: Ana Carolina, de 2 anos, e 
Lucas, de 7 meses. 

“Valdemiro, o Madruga, era rodoviário, e 

Marli: sinônimo de otimismo e gratidão

todos os meus amigos na UFRJ o conheciam 
e gostavam dele”, relembra a aposentada.

Paixão a dois
Com o marido, Marli dava vazão a uma 

de suas grandes paixões na vida: o samba. Ele 
era compositor da Escola Unidos da Ponte e 
da Leão de Nova Iguaçu. Nunca ganhou um 
concurso, mas não faltava a um desfile com 
a companheira. 

Mas Marli era danada, e deixou sua marca 
na Estação Primeira de Mangueira.

 “Durante 35 anos desfilei na Mangueira. 
Fui passista, baiana e sai em outras alas. Adoro 
carnaval e samba”, afirma, com os olhinhos 
brilhando. Mas Marli também já riscou salões 
como dançarina de bolero, foxtrote, passos de 
gafieira, pagode, forró... “Adoro ver um casal 
rodopiando num baile”, diz com a sabedoria 
de uma expert no assunto.  

O segredo de Marli para tanta disposição 
e alegria de viver é um só – não economizar 
na fé espiritual: “Sou católica e espírita. Gosto 
de ir à missa e ao terreiro de umbanda. Tudo 
que tenho hoje agradeço a Deus e aos meus 
guias de luz”. 

  
Militância sindical
Uma dos momentos de maior emoção 

para Marli durante a entrevista ao Jornal do 
Sintufrj foi relembrar sua trajetória como 
militante: “Gostava de militar. Participei do 
fechamento da Linha Vermelha, da ocupação 
do MEC, no centro da Cidade. Passamos o 
Natal e o Ano Novo lá. Fazíamos comida no 
pátio do Palácio Capanema. A Polícia Federal 
prendeu o Ferreirinha, o Nonato, a Gildete. 
A gente lutava por aumento de salário e 

tínhamos coragem. Naquela época as ações 
eram ousadas, e quando a gente decidia fazer 
algo perigoso não recuávamos por nada. Não 
éramos como os militantes de hoje”.

Embora se queixe dos lapsos de memória, 
Marli se recorda de detalhes e sutilezas de 
quando militava no movimento sindical sob 
a liderança do Sintufrj: “Nós nos tratávamos 
por companheiros, e eu nunca fiquei em casa 
quando entrávamos em greve. Quando a as-
sembleia de deflagração da greve terminava, 
eu ia até a minha unidade e entregava a chave 
da secretaria ao meu chefe”.  

Marli não faltava às caravanas organiza-
das pelo Sindicato, que  levavam os militantes 
para engrossar as manifestações em Brasília 
contra o governo. Ela garante que se tivesse 
com a saúde em dia, estaria participando das 
atividades organizadas pela entidade de classe. 
Pelo prazer de militar e, principalmente, pelo 
convívio com os colegas e amigos. 

“Sinto muitas saudades do Sintufrj e dos 
companheiros. Estava em todas, só nunca 
falei no microfone, porque tinha vergonha”, 
diz. Uma luta que segundo Marli a marcou 
muito foi a da isonomia: “Temos até uma 
praça com o nome de isonomia no Fundão”. 
A aposentada lamenta não poder participar 
das lutas atuais: “Hoje posso muito pouco 
por causa dos problemas de saúde. Gostaria 
de voltar às caravanas, mas sei que, ao invés 
de ajudar, acabaria atrapalhando”. 

Pelo menos a cada dois meses Marli é 
obrigada a sair de casa para ir ao Fundão. Ela 
é paciente há anos do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho, e espera um dia que 
receber o sinal verde do endocrinologista para 
se submeter à cirurgia bariátrica. “Estou fa-

zendo o pré-operatório e tentando emagrecer. 
Sonho com essa operação, pois não posso 
continuar engordando”, confessa Marli. 

Além de sonhar com uma silhueta mais 
fina, Marli acalenta outro desejo: cantar no 
Coral do Sintufrj. “Eu adoraria ter condições 
físicas para isso”, diz. 

Saudades e agradecimentos
“Cadê a Euzamar Ana Barbosa? Trabalha-

mos juntas na Odontologia, mas, quando ela 
foi para o CCS, perdi o telefone dela. Tenho 
muita vontade de encontrá-la. Também a 
Nina, o Isaias, a Teresinha...” Marli quer 
tanto reencontrar todos que pediu para que 
o seu telefone fosse publicado no Jornal do 
Sintufrj. Mas vamos fazer melhor: quem 
quiser falar com Marli deve entrar em contato 
com o Sintufrj.      

A militância, os almoços de fim de ano 
organizados pelos dirigentes da unidade, as 
brincadeiras, o carinho e as demandas dos 
estudantes, o respeito e o afeto conquistados 
no local de trabalho e até os problemas, 
como enfrentar docentes equivocados que 
teimavam em confundi-la com a secretária de 
seus consultórios, são lembranças que Marli 
cultiva com o coração.

 “Tive as oportunidades com as quais 
sonhava, principalmente de estudar, e fiz 
isso durante o dia, porque a Odontologia 
foi uma mãe para mim”, afirma Marli, 
emocionada. “Não tenho mágoas da UFRJ, 
só o que agradecer”, acrescenta. Entre as 
boas lembranças, Marli faz questão de citar 
o ex-reitor Horácio Macedo: “Ele foi tudo. Era 
um guerreiro. A gente podia contar com ele. 
Ficou na história”.        

“Sinto muitas saudades do Sintufrj 
e dos companheiros. Estava em todas, 

só nunca falei no microfone, porque 
tinha vergonha”

Marli da Silva

SORRISÃO: a marca registrada de Marli e que a ajudou a conquistar uma legião de amigos na UFRJ

Fotos: Vanor Correia
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No dia 15 de abril foram reenviados os informes de 
rendimento  aos sindicalizados optantes do plano de saúde 
Amil, em virtude de erro no banco de dados informados 

Comunicado do setor de 
Convênios do Sintufrj

pela citada empresa para a confecção destes informes. Res-
saltamos que as informações prestadas aos sindicalizados são 
de responsabilidade da operadora do plano de saúde. 

PERFIL
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