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Categoria quer greve unifi cada em março

Processo dos 3,17%

Trabalhadores começam a receber 
pela ação dos 3,17% do Sintufrj

Página 6 

Aposentados e pensionistas

Saiba tudo sobre reposicionamento e a luta pela 
conquista deste direito

Páginas 4 e 5

Na sexta-feira, dia 7, a partir das 17h, no Espaço Cultural, 
o Sindicato realiza o primeiro baile de máscara para escolha 
das 10 composições que irão para a fi nal do I Concurso de 
Marchinhas de Carnaval, cujo tema é a campanha salarial e 
as pautas de reivindicações (interna, específi ca e nacional). 

Venha e traga os colegas do setor de trabalho. Estamos em 
campanha salarial e esta luta tem que ser unifi cada, con-
duzida com entusiasmo e alegria. Vamos unir nossa energia 
para derrotar a máquina do governo armada contra os traba-
lhadores do serviço público federal.  

O segundo baile de máscara será na próxima sexta-feira, 
dia 14, quando os foliões elegerão as cinco marchinhas que 
constarão do CD produzido pelo Sintufrj para ser distribuído 
à categoria.   

Campanha 
salarial em ritmo 
de carnaval

Página 3 
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DOIS PONTOS

Preparatório para acesso aos 
cursos de graduação e obtenção 
de diploma do Ensino Médio por 
meio do Enem 2014.

1. Podem se inscrever 
no Curso Pré-Vestibular do 
Sintufrj:

a) Servidores técnico-admi-
nistrativos em educação da UFRJ 
fi liados ao SINTUFRJ que estejam 
em dia em suas relações com o 
sindicato, de acordo com o estatu-
to da entidade;

b) Dependentes diretos de 

Processo de seleção do Curso 
Pré-Vestibular do Sintufrj

servidores técnico-administrati-
vos em educação da UFRJ sindi-
calizados. 

Observação: A inscrição será feita 
presencialmente na Sede do Fundão. 

2. As inscrições serão re-
alizadas a partir do dia 27 de 
janeiro de 2014 até 6 de feve-
reiro de 2014, das 10 horas às 
16 horas.

Observação: Caso o número de 
inscritos ultrapasse o número de vagas, 
haverá um sorteio público no dia 7 de 
fevereiro de 2014 (Sede do Fundão).   

3. Serão oferecidas 60 
vagas.

A distribuição das vagas será 
feita segundo a seguinte ordem de 
prioridades:

a) Servidores técnico-admi-
nistrativos em educação defi nidos 
pelo item 1.a deste edital;

b) Alunos remanescentes de 
2013, desde que tenham cumpri-
do as exigências que constam no 
Regimento dos Estudantes 2013 e 
que estejam inseridos em alguns 
dos itens deste edital.

As vagas restantes serão distri-
buídas aos dependentes defi nidos 
pelo item 1.b deste edital.

4. Horário e local do curso.
O Curso Pré-Vestibular do 

SINTUFRJ funciona de segunda 
a sexta, no IFCS, das 17 horas às 
21h50min.

Observação: Eventualmente, 
aos sábados, poderão ocorrer au-
las de reforço, reposição de aulas, 
além de trabalhos de campo com 
presença obrigatória.

5. Início do ano letivo.

As aulas terão início no dia 10 
de fevereiro de 2014, no Salão No-
bre do IFCS, 2º andar, às 18 horas.

6. Calendário.
Inscrição: A partir de 27 de ja-

neiro de 2014 até 6 de fevereiro de 
2014, das 10 horas às 16 horas.

Sorteio: 7 de fevereiro de 2014, 
no Fundão, às 10 horas (publica-
ção no site)

Entrevista: Será realizada no 
ato da inscrição.

Início das aulas: 10 de feverei-
ro de 2014.

O Sintufrj é conveniado ao 
curso, que atende a categoria, de-
pendentes e extraquadro. Aulas e 
material são gratuitos.
1. Horário das aulas: das 18h30 
às 21h30, de 2ª a 6ª-feira.
2. Local das aulas: Ilha do 
Fundão/Cidade Universitária, 
no CCMN: 240 vagas, e na 

Curso Pré-Universitário Samora Machel

Edital 2014 do CPV

Praia Vermelha: 60 vagas.
3. Inscrição e entrevista: 
CT (térreo do bloco A, em frente aos 
elevadores): dias 17, 18 e 19 de fe-
vereiro de 2014, das 16h às 18h30.
Sede do Sintufrj (somente 
para as turmas na Praia Ver-
melha): de 27 de janeiro a 6 
de fevereiro, das 10h às 16h. 

Observação: a inscrição só poderá 
ser feita pelo próprio candidato.
4. Documentos necessários: 
uma foto 3x4, cópia da cartei-
ra de identidade, do compro-
vante de residência (conta de 
água ou luz) e do certificado 
de conclusão do ensino médio 
ou declaração de escolaridade.

5. Resultado: logo após a entrevista.
6. Início das aulas: 20 de feverei-
ro de 2014, às 18h30.
7. Mais informações: pelo site do 
curso  – www.presamora.iq.ufrj.br.
8. Prioridades: jovens e adul-
tos, moradores do entorno do 
campus da UFRJ que já con-
cluíram ou cursam o ensino mé-

dio em escola pública. Servidores 
da UFRJ e seus dependentes.
9. Deveres do aluno: não faltar 
a mais de três aulas, pois terá a 
matrícula cancelada, e participar 
de todas as atividades do curso.

Direitos do aluno: estudar, re-
ceber material de apoio e ter toda a 
atenção por parte dos professores.

30 anos de MST
Fundamental para a redemocratização do Brasil, movimento permanece essencial para 
construir um país mais justo e igualitário. Em 2014 a reforma agrária é prioridade da Central

No dia 22 de janeiro, o Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST) completou 30 
anos de lutas. Como a CUT, que cele-
brou três décadas em defesa da classe 
trabalhadora no ano passado, o MST 
teve papel essencial na redemocrati-
zação do país e continua sendo pro-
tagonista nas lutas sociais.

O combate ao latifúndio, ain-
da uma dívida histórica do Brasil 
com seu povo, certamente não 
teria a importância que tem na 
agenda brasileira e não avançaria 
como avançou nas últimas déca-
das sem a mobilização do movi-
mento, com quem dividimos espa-
ços comuns, como a Coordenação 
dos Movimentos Sociais, por acre-

ditarmos nos mesmos valores. 
Defender a reforma agrária e 

apoiar o MST é combater a concen-
tração de terras nas mãos de poucos.

Segundo dados do último Censo 
Agropecuário do IBGE, 2,8% das pro-
priedades brasileiras são latifúndios 

e ocupam 56,7% do território para 
produção agrícola. Já as pequenas 
propriedades representam 68,2% do 
total, mas ocupam somente 7,9% da 
área total brasileira.

Não haverá uma democracia 
legítima sem a distribuição de ter-

ras e condições para que as famí-
lias assentadas possam produzir, 
distribuir e comercializar alimentos 
mais saudáveis e que tenham como 
prioridade alimentar a população 
brasileira, ao contrário do que faz o 
agronegócio.

Por isso, a CUT defi niu a luta 
pela reforma agrária como uma das 
prioridades para 2014 e incluirá esta 
pauta na agenda que será construída 
pela classe trabalhadora e entregue e 
cobrada dos candidatos nas eleições 
deste ano.

Saudamos e celebramos os 30 
anos do MST pelo princípio que forjou 
também a formação da CUT, a defesa 
de um país mais justo e igualitário.

CUT Nacional

Preocupada em melhor 
atender a categoria com os 
programas que visam à me-
lhoria da qualidade de vida e 
ao desenvolvimento pessoal 
e profi ssional, a Coordena-
ção de Educação, Cultura e 
Formação Sindical está reali-
zando pesquisa para saber o 
grau de interesse da catego-
ria pelas Ofi cinas de Dança 
e Música para estruturá-las 
para atender a todos. Se você 
quer aprender a dançar, a to-
car violão, cavaquinho, banjo, 
instrumentos de percussão e/
ou aprender canto popular  e 
ainda participar do Coral do 
Sintufrj, responda às pergun-
tas formuladas pelos coorde-
nadores acessando o site do 
Sintufrj.

O Sintufrj 
quer saber

Aula inaugural dia 20 de fevereiro, às 18h, no auditório do Centro Cultural Professor Horácio Macedo, 
no CCMN, para as turmas da Praia Vermelha e da Cidade Universitária 
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Os técnicos-administrativos da 
UFRJ são favoráveis ao indicativo 
de greve unificada dos servidores 
públicos federais em março, con-
forme orientação da Fasubra. Essa 
decisão foi tomada na assembleia de 
quarta-feira, dia 29, realizada no au-
ditório Samira Mesquita, às 10h, que 
também elegeu delegados à plenária 
nacional da Federação nos dias 8 e 
9 de fevereiro, e aprovaram outros 
encaminhamentos de luta visando 
fortalecer a mobilização da categoria 
que está em campanha salarial.  

A delegação do Sintufrj, com-
posta de sete companheiros da base 
e um da direção sindical, terá ainda 
a tarefa de defender na plenária a 
proposta aprovada na assembleia 
de paralisação nas Ifes no dia 
18 de fevereiro, como uma ação 
sindical preparativa para a quase 
certa deflagração de greve em 
março. Também foi deliberado 
que os delegados participarão de 
todas as atividades da campanha 
salarial pautadas pela Fasubra, por 
essa razão a delegação completa 
da Unidade na Luta e parte da 
delegação da oposição chegarão 
a Brasília no dia 5.   

Francisco de Assis, coordenador-
geral do Sintufrj, defendeu a 
paralisação nas universidades dia 
18 por entender que “é preciso 
construir um processo crescente de 
mobilização nas bases para que pos-
samos chegar em março, na UFRJ, 
e pôr 600 pessoas no auditório, pois 
esse é o nosso quórum estatutário 
para deflagração de greve”. Ele 
inclusive se manifestou favorável 
que a plenária aprove outros dias 
de paralisações, pois acredita que é 
necessário conscientizar e mobilizar 
os trabalhadores em nível nacional 
para garantir que a greve geral seja 
forte, eficaz e rápida. 

Um dos motes da paralisação 
do dia 18, no entendimento de 
Francisco de Assis, poderia ser o re-
posicionamento dos aposentados. 

Delegação – Com a intenção 
de fortalecer a Federação e garantir 
que mais trabalhadores participas-
sem da plenária que irá decidir 
sobre a realização de greve a partir 
de março, a diretoria do Sintufrj 
dobrou o número de delegados 
eleitos pelas duas chapas.   

A hora é agora
Todas as forças políticas que 

militam no movimento sindical na 
UFRJ se manifestaram na assem-
bleia a favor do indicativo de greve 
em março. “Não será uma greve 
fácil, pois a máquina do governo 
será acionada contra os grevistas, 
e também não será fácil conquistar 
aumento com o governo fazendo 
aporte de dinheiro do serviço pú-

Assembleia aprova indicativo de greve para março

Comissão de 
mobilização

Nesta segunda-feira, dia 3, às 
10h, na sede do Sintufrj, a Comis-
são de Mobilização se reunirá para 
decidir sobre a agenda de visitas às 
unidades e sobre os materiais de 
panfletagem.

A direção sindical convida a 
categoria a se integrar à Comissão 
de Mobilização. Até agora, mesmo 
depois da convocação em duas 
assembleias seguidas, somente 40 
companheiros – incluindo toda a 
diretoria do Sindicato – se dispuse-
ram a fazer parte da comissão.  

Dia 5 – Lançamento Nacional 
da Campanha dos SPFs e ato no 
MPOG.
Dia 6 – Seminário da Dívida 
Cidadã.
Dia 7 – Plenária do Fórum das 
Entidades Federais.
Dias 8 e 9 – Plenária Nacional 
da Fasubra que deliberará sobre 
indicativo de greve. 

A assembleia também delibe-
rou pela participação da categoria 
na reunião desse fórum, na terça-
feira, dia 4, às 18h, na UniRio. 

blico para pagar dívida. Por isso 
esse movimento tem que ser uma 
luta conjunta”, afirmou Milton 
Madeira, do Campus UFRJ-Macaé. 
Valdenise Pinheiro (Val), do Insti-
tuto de Matemática, lembrou que o 
governo anunciou corte de R$ 30 
bilhões no orçamento deste ano. 

“Tivemos perdas inflacioná-
rias, por isso queremos fazer uma 
greve por campanha salarial e 
não uma greve eleitoral”, disse 
Francisco de Assis, preocupado 
com algumas intervenções com 
viés político-partidárias.  “Temos 
todos os elementos para entrar em 
greve”, concluiu Marcílio, do Ins-
tituto de Química, acrescentando: 
“Sou base desta categoria e estou 
sempre na luta, independente da 
força política que esteja na direção 
do Sindicato”. “Queremos uma 
greve por perdas reais e não uma 
greve para alimentar partidos”, 
complementou Rogério, do NCE. 
“Vamos levar à plenária o que a 
categoria quer, mas independente 
disso temos que, este ano, estar 
na rua, porque somos brasileiros 
e nossa obrigação é denunciar os 

gastos com a Copa do Mundo. Mas 
a nossa greve é a favor da catego-
ria”, pontuou o coordenador do 
Sintufrj Nivaldo Holmes. 

“Esta direção tem se empe-
nhado em passar nos setores de 
trabalho para conversar com a 
categoria. Estamos presentes em 
todos os movimentos de rua e à 
frente das questões internas da 
universidade, na defesa de todos 
os trabalhadores, inclusive os 
terceirizados”, frisou Francisco 
Carlos, coordenador de Comu-
nicação. “Só ganha quem luta. 
Visto a camisa azul do Sindicato e 
milito na universidade e fora dela. 
Lamentavelmente não teremos dis-
cussões sobre as nossas bandeiras, 
pois infelizmente só quem vem às 
assembleias é a vanguarda. Sou da 
CTB e quero a greve. Vamos unifi-
car”, propôs Boaventura (Baiano), 
da Prefeitura Universitária. 

“O governo está morrendo de 
medo da greve unificada e, por isso, 
temos como conquistar a data-base 
e a antecipação dos 5% de 2015”, 
disse Rodrigo, da Escola de Serviço 
Social. “Estamos desde dezembro 

O AUDITÓRIO Samira Mesquita não lotou, mas a discussão política apontou o caminho da greve unificada

BOAVENTURA (Baiano), da CTBFELIPE, da SuperEst

construindo a greve unificada, 
porque no ano de Copa do Mun-
do e eleição queremos unir todo 
mundo. A greve é também contra 
o governo”, frisou Tibita, da FND.

“Estou na universidade há 
quatro anos e quero entrar na luta. 
Mas a gente vem à assembleia para 
se informar sobre a greve e porque 
tem que ter greve e o que se vê são 
ataques pessoais e picuinhas. Não 
faço nem ideia do que seja essa luta 
interna. Enquanto isso, no meu 
setor não tem água para beber e 
o teto está caindo. Sou servidor e 
quero que o Sindicato me ajude”, 
desabafou Felipe, da Superinten-
dência Geral de Políticas Estudantis.  

“Temos que ter unidade para 
encaminhar nossa luta. A gente 
jogando pedra um no outro é 
tudo o que o governo quer para 
jogar o trator em cima da nossa 
greve. Proponho aos delegados 
que digam na plenária da Fasubra 
que queremos data-base, recupe-
rar as perdas salariais e ouvir a 
Comissão Interna de Supervisão 
da Carreira”, afirmou Eduardo, 
da decania do CCS.

Atividades da Fasubra 
de que os delegados 
do Sintufrj participarão, 
em Brasília   

Fórum de Lutas 
contra o Aumento das 
Passagens

Delegados eleitos na assembleia e a direção do Sintufrj defenderão a posição da categoria na plenária nacional da Fasubra, dias 8 e 9 de fevereiro
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Histórico
A conquista da nova Carreira 

(Lei nº 11.091, de 2005) foi um 
momento importante para a cate-
goria, não apenas pelas melhorias 
que advirão para os trabalhadores, 
mas pela nova concepção de re-
lação de trabalho. O novo plano 
constitui verdadeiro instrumento 
de gestão para o crescimento dos 
técnicos-administrativos e aprimo-
ramento da instituição.

Mas, como a nova lei foi o 
fruto possível da negociação da 
Fasubra com o governo, depois de 
uma longa greve, desde o início, 
o movimento previu que haveria 
problemas. Por isso foi criada, 
dentro do próprio texto da lei, a 
possibilidade de seu aperfeiçoa-

Qual a origem da reivindicação 
do reposicionamento?

Por que é necessário 
o reposicionamento? 
Por que o governo resiste 
em corrigir esta distor-
ção? No Dia Nacional 
dos Aposentados, data 
que é comemorada em 
24 de janeiro, o Sintufrj 
promoveu o I Encontro 
dos Aposentados em 
Luta pelo Reposiciona-
mento para situar sobre 
a reivindicação e mobi-
lizar para a conquista 
deste direito. 

Dois coordenadores 
da Fasubra – Lucivaldo 
Alves dos Santos e João 
Paulo Ribeiro – foram os 
palestrantes do Encon-
tro, e eles reproduziram 
as informações contidas 
no material elaborado 
pelo Grupo de Traba-
lho da Fasubra sobre o 
Reposicionamento dos 
Aposentados, que expõe 
a origem da reivindi-
cação e informa sobre 
a luta nacional pelo 
reposicionamento. 

O que é reposicionamento?
Em 2004, com a negociação 

do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Edu-
cação (PCCTAE), ficou estabeleci-
do o enquadramento dos técnicos-
administrativos de acordo com o 
tempo de serviço público federal. 
A regra valeu tanto para ativos 
quanto para aposentados. Isso 
trouxe prejuízos, principalmente 
para os aposentados.

O enquadramento – só pelo 
tempo de serviço público federal 
– desconsiderou outras averba-
ções legalmente utilizadas para a 
aposentadoria. Isso levou ao “re-
baixamento” do padrão salarial de 
muitos servidores. Mas o prejuízo 
maior foi para os aposentados – 
que não se beneficiaram do novo 
incentivo à qualificação –, porque 
quem ficou na ativa poderia 
usufruir de todos os benefícios da 
nova carreira.

Logo que o prejuízo foi verifica-
do, o reposicionamento entrou em 
pauta. Por solicitação da Fasubra 
e por entender que a reivindicação 
era justa, a Associação Nacional 
de Dirigentes das Ifes (Andifes) 

solicitou ao MEC que encami-
nhasse o pedido de alteração da 
lei ao Legislativo para possibilitar 
o reposicionamento.

Em 2011, em algumas au-
diências com a Fasubra, o então 
ministro da Educação Fernando 
Haddad e secretários do MEC 
manifestaram posição favorável à 
mudança na legislação corrigindo 
o enquadramento.

Paralelamente a isso, em diver-
sas Ifes os conselhos universitários 
se manifestaram favoráveis ao re-
posicionamento. Mas o Ministério 
do Planejamento vetou a alteração 
no sistema.

Depois da greve de 2012 foi 
assinado o termo de acordo que 
previu a instituição dos grupos 
de trabalho sobre o tema. Logo 
nas primeiras reuniões do GT-
Reposicionamento, o governo 
apresentou posição contrária ao 
pedido. 

Entre os argumentos usados 
pelo governo está o de que o “pulo” 
para a última posição da tabela, 
com consequente aumento da re-
muneração, fere a regra constitu-
cional de que nenhum aposentado 

ESPECIAL APOSENTADOS

poderá receber provento superior 
ao que recebia quando ativo.

Segundo a Fasubra, em ne-
nhum momento se pretendeu 
aumentar a remuneração de 
aposentados e pensionistas, 
mas restituir-lhes a condição 
alcançada anteriormente, con-
siderando o patrimônio laboral 
e o benefício conquistado após 
o cumprimento de todas as exi-
gências legais vigentes à época de 
sua aposentadoria ou instituição 
de pensão. Os requisitos exigidos 
posteriormente não se aplicam a 
quem já estava em gozo do direito.

Ainda para o governo, o re-
posicionamento geraria impacto 
financeiro a aposentados que não 
dariam mais retorno à gestão.

Para a Fasubra, aí está a 
grande questão: há, por parte do 
governo, a defesa de que aposen-
tados não produzem mais e que 
não há por que investir nesta parte 
da categoria. Uma visão política 
que desconsidera toda a trajetória 
do trabalhador e traz embutida a 
intenção de quebrar a paridade 
entre ativos e aposentados.

mento com a Comissão Nacional 
de Supervisão da Carreira (CNSC), 
um fórum permanente de discus-
são, e as Comissões Internas de 
Supervisão para atuação em cada 
instituição de ensino. 

Também ficou prevista na lei a 
racionalização dos cargos (ou seja, 
possíveis aglutinações, desmem-
bramentos, recuperação, criação 
e reclassificações de cargos que se 
fizessem necessários). Esta etapa 
tinha prazo previsto em lei para ser 
concluída, mas não houve avanço.

A partir da implementação das 
duas primeiras fases nos anos de 
2005 e 2006, começaram a surgir 
problemas para os quais a Fasubra 
buscou insistentemente solução 
através da Comissão Nacional de 
Supervisão da Carreira ou da mesa 
setorial no Ministério do Plane-
jamento. Também sem avanços.

A ausência do aprimoramento 
da carreira, portanto, serviu de 
combustível para quatro greves. Na 
última, em 2012, a reivindicação foi 
atendida em parte. Outros temas 
foram remetidos para discussão 
em grupos de trabalho. Entre eles o 
reposicionamento dos aposentados.

CARLOS Alberto e Joana Angélica (Sintufrj), Lourivaldo (Fasubra), Francisco de Assis, Carmen Lucia e Celso Procópio (Sintufrj)

PARTICIPANTES do I Encontro dos Aposentados 
em Luta pelo Reposicionamento do Sintufrj
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Para difundir estas e outras informações 
sobre o tema para o maior número possível 
de aposentados, o Sintufrj organizou, no dia 
24, no auditório do CT, o I Encontro dos Apo-
sentados em Luta pelo Reposicionamento. 
Dois representantes da Fasubra abordaram 
aspectos técnicos e políticos sobre o tema.

De acordo com o coordenador-geral 
do Sintufrj Francisco de Assis, dos 15 mil 
sindicalizados, 5 mil são aposentados, e, 
destes, 1.100 podem se beneficiar com o 
resposicionamento. Ele informou que a 
entidade já está se preparando para rea-
lizar outro evento com o mesmo objetivo 
do Encontro, ou seja: informar e mobilizar 
aposentados e pensionistas para a conquista 
do reposicionamento. 

ESPECIAL APOSENTADOS

Sintufrj na luta pelo reposicionamento

O III Encontro de Aposentados 
e Aposentandos da Fasubra, reali-
zado nos dias 4 e 5 de dezembro, em 
Brasília, definiu estratégias de ação 
e vários encaminhamentos em 
relação à pauta dos aposentados.  

Encabeçam a agenda de luta 
fortalecer a mobilização pelo repo-
sicionamento, lutar pela extinção 
da contribuição previdenciária de 
aposentados e pensionistas do setor 
público (PEC 555/2006) e conti-
nuar mantendo os aposentados e 
pensionistas na folha de ativos. 

Participaram do Encontro 
117 companheiros de todo o país 
e o Sintufrj levou uma delegação 
composta de 10 aposentados: a 
coordenadora de Aposentados e 
Pensionistas, Maria Passerone; 
o coordenador de Educação, 
Cultura e Formação Sindical, 
Carlos Alberto da Silva; e pela 
base Graça Carvalho, Helena 
Vicente, Eunice, Marilena Sala-
zar, Dionísio, Maria do Rosário, 
Vilma, Maria Ondina (Nina).

Mais deliberações
Outra decisão importante 

do III Encontro foi a cobrança, 

III Encontro define estratégias de luta
Sintufrj participou do evento da Fasubra com delegação de 10 companheiros

ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG), 
do pagamento de processo dos 
aposentados em tramitação (exer-
cícios anteriores). Os participantes 
aprovaram também a implantação 
da Secretaria de Aposentados e 
o seu regimento, e que sejam 
desenvolvidas nas universidades 
campanhas contra a discrimina-
ção dos aposentados e pensionistas. 

Ação no Congresso 
e ministérios
No primeiro dia do evento, 

os aposentados realizaram mo-
bilização no Congresso Nacional 
e nos Ministérios da Educação 
e  Planejamento para cobrar a 
votação do PLS 53/2011 – que 
trata do reposicionamento dos 
aposentados – e da PEC 555/2006 
– que acaba com a cobrança 
da contribuição previdenciária 
sobre os proventos dos servidores 
públicos aposentados. Os apo-
sentados foram ao gabinete dos 
parlamentares e entregaram a 
pauta de reivindicações do grupo, 
no qual constava o cumprimento 
do Acordo de Greve da categoria. 

Mobilização para 
votação do PLS 53 
Dentre as decisões do III En-

contro está a convocação da base 
para atividade no dia da votação 
do PLS 53/2011. O projeto de 
autoria do senador Paulo Paim 
(PT-RS) modifica a lei que dispõe 
sobre a estruturação do Plano 
de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação, no 
âmbito das instituições federais de 
ensino vinculadas ao MEC. 

A modificação é para deter-
minar que o enquadramento 
dos servidores aposentados e dos 
pensionistas nas tabelas de pisos 
salariais será feito de acordo com 
a situação em que o servidor se en-
contrava na data da aposentadoria 
ou em que se originou a pensão. 

A atual legislação não levou 
em conta a situação em que eles se 
encontravam nas datas em que se 
deram a aposentadoria e a conces-
são da pensão. Assim, o projeto tem 
como objetivo dispensar a esses ci-
dadãos o mesmo tratamento dado 
a outras categorias de aposentados 
e pensionistas nas demais leis, 
corrigindo esta injustiça.

Avaliações
A coordenadora de Aposentados e Pensionistas do Sintufrj, Maria 

Passerone, ao final do Encontro, concluiu: “Nossos companheiros ficam 
muito isolados e precisam se esforçar para acompanhar e participar 
das nossas atividades. Temos muita coisa pela frente, e sem união não 
avançaremos. É unir para lutar e vencer”.  

Para Graça Carvalho, o Encontro reafirmou as revindicações dos 
aposentados. “O encontro foi muito produtivo, e nele reafirmamos nossas 
reivindicações. Elaboramos um calendário para seis meses, e em março 
nos reuniremos para definir o próximo encontro”.

sendo punidos. Parte do governo reconhece a 
punição, mas não sabe como bancar, porque 
há o pensamento de que os aposentados são 
peças descartáveis em todo serviço público 
federal. O aposentado que não vier (lutar) 
com o ativo e ficar em casa vai perder 
muito. Convoquem outros companheiros”, 
recomendou o sindicalista aos presentes no 
Encontro promovido pelo Sintufrj.

João Paulo lembrou que a Fasubra é a 
única entidade nacional a conseguir manter 
a paridade entre ativos e aposentados, por isso 
é a bola da vez. Mas que foi feito um acordo, 
na última greve, entre todas as forças presentes 
na direção da Fasubra de rejeitar qualquer 
proposta do governo que representasse reajuste 
diferenciado entre aposentados e ativos.

Fasubra: com força de lei
Lucivaldo Alves dos Santos, dirigente 

do Sista-MS, representou a Coordenação 
de Aposentados da Fasubra. Ele lembrou o 
período do governo de Fernando Henrique 
Cardoso, no qual todos ficaram sem rea-
justes. Até que veio o governo Lula, e com 
isso a possibilidade de uma nova Carreira se 
concretizou, inclusive com a possibilidade de 
seu aprimoramento, com mecanismos pre-
vistos na própria Lei nº 11.091 (da Carreira). 

Só que, explicou ele, como o enqua-
dramento na nova tabela foi feito – na 
primeira etapa – por tempo de serviço, 
aqueles que tinham, por exemplo, 10 anos 
de serviço na UFRJ e 20 anos fora, ou seja, 
em final de carreira, foram enquadrados 

num padrão abaixo daquele em que estavam 
originalmente.

“A Fasubra nunca foi contra o reposicio-
namento dos aposentados. Tem que haver 
o reposicionamento, mas isso tem que ser 
feito por dentro da Lei da Carreira. Queremos 
dar garantia de que, se você ganhar, isso não 
será tirado de você”, afirmou Lucivaldo, 
acrescentando que esta é uma luta de oito 
anos e que, depois da greve de 2012, pode ter 
avanços, mas não sem mobilização: “Desde 
os tempos de FHC levamos cacetadas. Mas 
o avanço que conseguimos foi com disputa 
por dentro das entidades de classe”, avisou. 

O coordenador de Organização Sindical 
da Fasubra, João Paulo Ribeiro, apontou: 
“Esses trabalhadores (os aposentados) estão 

LUCIVALDO, coordenador da Fasubra JOÃO Paulo, coordenador da Fasubra

MARIA Passerone GRAÇA Carvalho

Fotos: Renan Silva
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Em visita ao Instituto de Pue-
ricultura e Pediatria Martagão 
Gesteira (IPPMG) na quinta-feira, 
dia 30, à tarde, os coordenado-
res do Sintufrj Carmen Lucia e 
Francisco Carlos e o colaborador 
Antônio Eduardo dos Santos cons-

DIVERSOS

Mobilização já! 
Nas edições do Jornal 

do Sintufrj 1060 e 1061 

– a primeira sobre a 

mobilização da catego-

ria para a manifestação 

dentro do Fundão no Dia 

Nacional de Luta  (22 de 

janeiro) e a segunda de-

flagrando a campanha 

salarial 2014 – foram 

publicadas as resoluções 

da plenária nacional da 

Fasubra realizada em 

dezembro de 2013, e 

entre elas, os eixos de luta 

desta nossa nova jorna-

da rumo a conquistas 

sociais e econômicas.   

Esta é a palavra de ordem do Sintufrj 
para esta campanha salarial

Apesar da atual diretoria do 
Sintufrj ser contrária à renúncia 
de direitos pelo trabalhador, foi 
criado o Departamento de Ges-
tão de Processos para viabilizar 
a execução de forma individual 
iniciada na gestão anterior. Com 
isso foi alavancada a condução e 
melhorado o acompanhamento 

Primeiro lote da ação de execução individualizada dos 3,17% saiu
das ações para finalizar – confor-
me ocorreu com a dos 3,17% – o 
maior número possível de execu-
ções propostas com o recebimento 
dos créditos pela categoria. 

O Departamento de Gestão de 
Processos disponibiliza atendimen-
to diário a todos os sindicalizados, 
através de contatos telefônico e/ou 

e-mail. Em virtude das inúmeras 
ações individuais já propostas, bem 
como as que ainda serão distribu-
ídas, estamos estruturando uma 
força-tarefa para atuar desde a 
fase administrativa (contato com 
os sindicalizados para captação de 
documentos) até a interposição e 
acompanhamento das ações. 

Pelos telefones (21) 3194-7100, 3194-7111 e 3194-7129; pe-
los e-mails: Rafael Mello (rafaelmello@sintufrj.org.br), Juliana 
Bauly (julianabauly@sintufrj.org.br) e Luny Duarte (luny@sin-
tufrj.org.br); ou pessoalmente: na sede do Sindicato, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h.

Fale com a gente 

Obra rompe cabo de fibra óptica e deixa IPPMG sem comunicação

tataram que a unidade enfrentava 
mais um problema: estava sem co-
municação por internet e telefone. 
O cabo de fibra óptica que alimen-
ta a unidade foi partido por uma 
retroescavadeira em serviço para a 
Prefeitura Universitária. 

O gestor de TI (Tecnologia de In-
formação) do IPPMG, José Augusto 
Dias, informou que o problema ha-
via começado naquele mesmo dia, 
mas que já estava sendo resolvido 
pela Prefeitura Universitária, porém 
sem previsão de conclusão. 

Até o início da tarde de sexta-
feira, 31, no entanto, o problema 
persistia. Segundo José Augusto, 
o setor administrativo da unida-
de foi informado pela Prefeitura 
Universitária que o reparo ainda 
estava sendo providenciado, mas 
que havia o compromisso de re-
torno da rede naquele mesmo dia 
“de qualquer maneira”.

Sem acesso ao SUS
Sem comunicação pela internet, 

algumas atividades do IPPMG foram 
prejudicadas. O processo de compras 

ficou parado e não foi possível aces-
sar a rede do Sistema Único de Saúde 
(SUS) para consulta ao cadastro na-
cional para atendimento dos pacien-
tes e obter informações de vagas em 
outras unidades hospitalares.

Na própria quinta-feira, à tarde, 
coordenadores e a equipe do Jornal 
do Sintufrj constataram, via lateral 
da área onde foi demolida parte do 
prédio do Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (perna-seca) 
e próximo à emergência, que uma 
equipe da Prefeitura Universitária e 
de uma empresa privada trabalha-
vam nas caixas de distribuição da 
rede de fibra óptica na universidade. 

Engenheiros no local explica-
ram que, trabalhando na amplia-
ção da rede de fibras ópticas para 
ampliação do sistema de monito-
ramento do campus por câmeras, 

tiveram que recuperar duas caixas 
atingidas pelo entulho da demoli-
ção, porém, ao retirar o material que 
recobria a caixa, a retroescavadeira 
rompeu um dos cabos, justamente o 
que ligava a rede ao IPPMG.

“Estamos correndo contra o 
tempo. Espero que fique pronto o 
mais rápido, até amanhã, se possí-
vel”, estimou o vice-prefeito Paulo 
Mário, informando ser necessário 
apenas que a caixa ficasse limpa 
para que os técnicos da Superin-
tendência de Tecnologia de Infor-
mação e Comunicação, da PR-6, 
fizessem a fusão dos cabos.

Ele informou ainda que a 
obra na rede vai permitir a im-
plantação da segunda etapa do 
plano de monitoramento, pois 
ampliará de 49 para 180 o nú-
mero de câmeras no campus.

OPERÁRIOS trabalham no conserto da rede 

Foto: Renan Silva
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CPST

endereço improvisado há 
anos – antigo galpão atrás 
do prédio da Reitoria – vi-

rou estadia permanente da Coor-
denação de Políticas de Saúde do 
Trabalhador (CPST), ex-DVST, cujos 
problemas de infraestrutura e con-
dições de trabalho se acentuam en-
quanto todos aguardam, sem muita 
esperança, o prometido prédio novo 
previsto no Plano Diretor da UFRJ. 

Em novembro de 2013, os 
profissionais da CPST convoca-
ram a Pró-Reitoria de Pessoal (a 
CPST é subordinada à PR-4) para 
verificar in loco os  problemas e, 
na oportunidade, reivindicaram 
um plano de recuperação. Para 
que os reparos fossem feitos, o 
atendimento ao público foi re-
duzido para apenas três dias por 
semana: às segundas, quartas e 
quintas-feiras, das 7h30 às 12h.  

A situação incomoda não 
apenas funcionários, mas aque-
les que precisam dos serviços da 
Coordenação. Na quarta-feira, 
dia 29, o coordenador-geral do 
Sintufrj Francisco de Assis esteve 
na CPST e constatou as péssimas 
condições do local, tanto para 
quem trabalha como para quem 
precisa ser atendido. 

Problemas se 
agravam no calor 
A responsável pela Enferma-

gem e pelo Serviço de Triagem, 
Maria Raquel de Assis Gomes, lis-
tou parte dos problemas enfrenta-
dos cotidianamente.

Trabalhadores querem mais que maquiagem
Calor excessivo piorou as condições de trabalho na Coordenação, que são ruins há muitos anos. 
Sintufrj vai acompanhar o atendimento às reivindicações da categoria e cobrar prédio novo   

se, nesse ambiente abafado o 
temor é de contaminação.

Para instalar aparelhos de ar 
condicionado novos, é necessário re-
forma completa de toda a instalação 
elétrica. Já a tubulação hidráulica 
também precisa ser trocada, pois há 
muitos vazamentos visíveis.

A comunicação na CPST tam-
bém é difícil: só há duas linhas 
telefônicas, não tem internet e os 
computadores quase não funcio-
nam devido estar obsoletos.

Obras previstas 
são insuficientes  
“Os defeitos nos sifões foram 

corrigidos e hoje a gente consegue 
lavar as mãos. Parte da tubulação 
hidráulica é aparente, mas não 
haverá reforma para embuti-la. A 
obra é de pintura e conserto do que 
já existe”, informou  Raquel.

Os vazamentos nas descargas 
dos banheiros dos pacientes e 
também as portas emperradas fo-
ram consertados. E dois banhei-
ros dos funcionários condenados 
serão reconstruídos.

Mas o telhado de todo o pré-
dio, cujas telhas muito velhas 
enchem de pó os ambientes e as 
pessoas, não será reformado. “Pa-
rece que não tem como fazer um 
novo”, disse Raquel, repetindo a 
explicação dos técnicos. “A infra-
estrutura da unidade é péssima. 
As nossas deficiências vão desde 
o papel higiênico, saneamento à 
telefonia. E você acha que isso vai 
se resolver da noite para o dia?”, 
questiona a enfermeira.

Atitude dos funcionários 
No dia 27 de novembro, dian-

te da elevação da temperatura, a 
paciência dos trabalhadores da 
CPST chegou ao limite. “Com o 
aumento do calor, começou o efei-

to-estufa. Aqui não tem ventilação, 
não tem janelas e o ar condicio-
nado não funcionava. Fizemos 
uma reunião com o pró-reitor de 
Pessoal, Roberto Gambine, para 
mostrar as condições do ambiente 
de trabalho. Foram garantidos re-
paros de urgência, mas em ritmo 
lento”, contou Raquel, acrescen-
tando que, apesar da situação 
desesperadora, a equipe manteve 
a escala de três dias na semana 
para possibilitar as obras, mas 
sem interromper o atendimento.

Sintufrj vai 
cobrar da Reitoria
Depois de ouvir os trabalhado-

res, o coordenador do Sintufrj Fran-
cisco de Assis concluiu que o desejo 
comum é usufruir de condições de 
trabalho. Profissionais contaram 
que houve momentos que até 100 
pessoas aguardavam atendimen-
to na sala de espera sob um calor 
imenso: “(aqui) não se respira”, 
disse a enfermeira Jaqueline Ama-
ral. “Estão fazendo alguma coisa, 
mas são apenas maquiagens. Da-
qui a um ano os problemas serão os 
mesmos”, acredita. 

Francisco de Assis explicou 

que o Sintufrj vai cobrar con-
dições de trabalho e resgatar 
o compromisso da Reitoria de 
construir um novo prédio para a 
CPST, conforme definido no Pla-
no Diretor da UFRJ. Ele informou 
aos trabalhadores que um acordo 
foi assinado entre o governo do 
Estado e a UFRJ, quando da ces-
são de uma área no campus do 
Fundão para instalação de quar-
tel do Corpo de Bombeiros, que 
haveria contrapartida na cons-
trução do prédio da CPST.

“Este setor é responsável pelas 
políticas de saúde do trabalhador, 
mas não está havendo investi-
mentos. Estamos em campanha 
salarial e vamos absorver a de-
manda da CPST. Não queremos 
maquiagem e, sim, um prédio 
novo. A saúde do trabalhador é 
importante ou não?”, indagou o 
dirigente sindical.

Raquel Galdino, chefe da 
Seção de Segurança e Saúde do 
Trabalhador, não precisou se 
esforçar para mostrar o descon-
forto: o velho ar condicionado 
não dava vazão e a sala estava 
quente. Ela apontou ainda a fal-
ta de espaço na sala para aco-

modar todos os trabalhadores e 
também a necessidade de mais 
técnicos para melhor atender às 
demandas da universidade.

Novo prédio começa a ser 
construído neste semestre
Eduardo Oliveira, responsável 

pela Coordenação de Políticas de 
Saúde do Trabalhador da PR-4, 
explicou que a obra da estrutura 
básica do novo prédio – com dois 
andares, no terreno ao lado do 
Cepel, na antiga pista de aeromo-
delismo – deve começar ainda no 
primeiro semestre de 2014. 

Mas, segundo ele, o problema 
maior é que a PR-4 não tem do-
tação orçamentária para desen-
volver as ações de saúde do tra-
balhador. O chamado orçamento 
participativo seria uma saída para 
contornar as limitações atuais. E 
dá um exemplo: a rede de fibras 
óticas não chega ao prédio da 
CPST, o que impossibilita a liga-
ção em rede. Ele conta que chegou 
a usar dinheiro do próprio bolso 
para fazer com que a rede chegas-
se. Agora só falta a fusão da rede 
com o prédio, o que não avança.

O coordenador justificou as 
“obras de maquiagem” dizen-
do que são  apenas para que a 
unidade suporte os problemas 
por algum tempo, embora re-
conheça que a construção do 
novo prédio deverá demorar 
cerca de dois anos. 

Choque de realidade
O prédio abriga as seções de 

Educação e Promoção em Saú-
de, Segurança e Saúde do Traba-
lhador, no segundo andar, e no 
térreo fica a seção de Perícias da 
Saúde, onde se concentram os 
problemas mais graves. 

Na CPST convivem realida-
des diversas. Se por um lado há 
projetos relevantes de promoção, 
vigilância e segurança em saúde 
– como a criação do Comitê Téc-
nico-Acadêmico (CTA), que ar-
ticula inúmeros especialistas da 
UFRJ em torno de estratégias para 
melhorar as condições e ambien-
tes de trabalho –, por outro lado a 
unidade sofre com falta de estru-
tura e materiais básicos no local 
onde atende dezenas de usuários 
que necessitam de licença médi-
ca, perícias para pagamentos de 
benefícios e exames periódicos e 
de admissão e alta.

Detalhe: como a UFRJ é uma 
unidade do Sistema Integrado 
de Atenção à Saúde do Servidor 
(Siass), a CPST atende também  
servidores de órgãos ligados a 
nove ministérios.

O insuportável calor que assola 
a cidade não é amenizado dentro 
do prédio, porque os aparelhos de 
refrigeração são antigos e não têm 
potência suficiente para amenizar 
o calor. Já no início da manhã se 
pode sentir o ambiente descon-
fortável, conforme constataram o 
coordenador sindical e a equipe do 
Jornal do Sintufrj. Ao meio-dia a 
sensação térmica é de 50 graus.

Quando os funcionários aten-
dem servidores com doenças 
infecciosas, como a tuberculo-

TUBULAÇÕES à mostra e desgastadas pelo longo tempo de uso: vazamentos se intensificam

MARIA Raquel Gomes

FRANCISCO de Assis ouve as demandas dos trabalhadores. 
A enfermeira Jaqueline Amaral (vestido vermelho) expõe o 
desconforto imposto aos que procuram a CPST

Fotos: Renan Silva
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ÚLTIMA PÁGINA

té a década de 1970, a UFRJ respira-
va futebol. À época da construção do 
campus do Fundão, a performance 

futebolística era um passaporte para a con-
tratação de trabalhadores pelo Escritório Téc-
nico da Universidade do Brasil (ETUB, depois 
ETU). Partidas eram disputadas todos os fins 
de semana, excursões com os jogadores e 
familiares para cidades próximas, como Pe-
trópolis, eram frequentes. Dois campeonatos 
agitavam a comunidade: o interno, entre as 
equipes do ETUB, e o geral da UFRJ, que che-
gava a durar seis meses. 

Parte dessa história é contada aqui por 
três atletas da Era do Futebol da universidade: 
Carlos Alves Nogueira (Carlinhos), 66 anos, 
técnico-administrativo em atividade na Fa-
culdade de Farmácia; Oswaldo José da Fon-
seca Almeida (Zeca), 69, que ao se aposentar 
trabalhava no Gabinete da Reitoria; e Irineu 
de Souza (Arineu), 73 anos, aposentado do 
ETU. A iniciativa de reviver esses tempos foi 
do coordenador de Esporte e Lazer do Sintufrj, 
João Pereira Luiz (Boro).

Atualmente os veteranos jogadores da 
UFRJ se encontram às quartas-feiras e aos 
sábados no campo da Prefeitura Universitá-
ria, no Fundão. “Só restaram as peladas duas 
vezes por semana. A gente reúne o pessoal da 
universidade e das comunidades próximas, 
amigos nossos, e formamos as equipes. Fo-
ram tempos maravilhosos, mas as novas ge-
rações não deram continuidade ao trabalho 
dos pioneiros”, lamenta Carlinhos Nogueira. 
Ele recorda-se de vários companheiros, entre 
eles o Paulistinha, que era motorista da uni-
versidade (já falecido) e foi um dos primeiros 
técnicos do campeonato, e Paulo Fantasma, 
do ETUB, aposentado.

O precursor
Oswaldo José da Fonseca Almeida, o Zeca, 

começou a jogar na universidade na década 
de 1950 pelas mãos do pai, Oswaldo da Fon-
seca Almeida, mestre de obra do Departamento 
Administrativo do Serviço Público (Dasp), que 
em 1944 criou o ETUB. A família morava onde 
hoje é a sede do Sintufrj, sendo transferida para 
a Vila Residencial, que era na área do atual 
Horto da Prefeitura Universitária. “Moramos 
na primeira casa da Vila, e ao todo eram ape-
nas seis famílias”, relembra Zeca.

Tanto Irineu como Carlinhos reconhecem 
que o futebol começou na universidade pelo 
ETUB, e o precursor foi o pai do Zeca. Ele era 
o responsável pelo canteiro de obras e resolveu 
investir no esporte para pôr fim às brigas entre 
os peões. “Os jogos eram depois do expedien-
te de trabalho, às terças e quintas-feiras, e no 
campo da Prefeitura Universitária (mesmo 
local do atual campo). Antonio Rodrigues, o 
vigia do campus e pai do Maneco, também 
jogador e depois vigilante da UFRJ, ajudava o 
meu pai, e os dois criaram dois times com os 
trabalhadores das quatro unidades do ETUB: 
Serviço de Execução e Fiscalização; Serviço de 
Planos e Projetos; Almoxarifado Geral e Prefei-
tura Universitária, que disputaram o primeiro 
campeonato interno na década de 1960”, con-
ta Zeca, que somente ingressou na universida-
de em 1964, e porque era bom de bola.  

Futebol na UFRJ já foi levado a sério, 
mas por esforço dos trabalhadores

Ele conta que muita gente se tornou 
trabalhador da universidade devido ao 
futebol e pelas mãos do pessoal do ETUB. 
“Meu pai esperava chegar o caminhão de 
pau de arara na favela de São Cristóvão 
e trazia todos para a universidade”. Isso 
ocorreu nas décadas de 50, 60 e 70. A 
mesma sorte também tiveram Carlinhos e 
Irineu, nascidos e criados na Ilha de Bom 
Jesus (compõe o campus do Fundão) e 
que, como outros meninos e adolescen-
tes, como o Zeca, não perdiam os treinos 
e os jogos do pessoal do ETUB. Foi assim 
que se tornaram conhecidos do Oswaldo 
da Fonseca Almeida e conquistaram uma 
vaga de trabalho na instituição.

Entra reitor e sair reitor e ne-
nhuma política para investimento 
em esporte é adotada na UFRJ. Os 
trabalhadores nem sequer contam 
com o apoio da Administração 
Central para tocar suas iniciati-
vas e projetos nessa área. Depois 
dos bravos pioneiros do início de 
construção da Cidade Universitá-
ria, somente o Sintufrj promove 
atividades esportivas. “O futebol 
na UFRJ tem sido puxado pelo Sin-
dicato, através da Coordenação de 
Esporte e Lazer. Em março, com a 
ajuda dos veteranos, realizaremos 
um campeonato”, antecipou Boro.

Infelizmente, pelas práticas cor-
rentes, é possível dizer que a política 
institucional da UFRJ é acabar com 
os campos de futebol que a comu-
nidade utiliza. Isso já ocorreu com 
os campos da Reitoria e da Biofísica, 
que viraram estacionamento; com o 
campo do HU e da Vila Residencial, 
transformados em canteiros de obra; 
e com o campo da Decania do Cen-
tro de Ciências da Saúde e o Instituto 
de Biologia, cuja área foi incluída no 
projeto de expansão da universidade e 
na qual foi construído um prédio.

Enquanto faltam recursos para 
as universidades públicas federais 
investirem em esporte, calcula-se 
que a Copa do Mundo no Brasil 
este ano consumirá mais que os 5 
bilhões de dólares. Conforme ocor-
reu nos Jogos Pan-Americanos do 
Rio de Janeiro, inicialmente orça-
do em 500 milhões de reais, mas 
que acabou consumindo cerca de 
4 bilhões de reais. Qual vai ser o 
retorno com os gastos do Mundial? 
O mais certo é que essa Copa inten-
sifique o processo de privatização 
dos espetáculos e a consequente 
exclusão dos estádios dos torcedo-
res de baixa renda.      

Embora continuasse técnico-administra-
tivo da UFRJ, Zeca prosseguiu trabalhando 
com esporte como profissional – jogou na 
Portuguesa e no Bangu – e tornou-se profes-

Sonhos realizados 

Carlinhos nasceu com uma partei-
ra dentro de uma lancha a caminho do 
hospital público no Caju. Ele lembra com 
saudades dos tempos da Escola Municipal 

Saudades da Ilha

“Éramos iguais a índio. Tinha 
gente com 18 anos que não conhecia 
a cidade. Todos estudavam na mesma 
escola”, diz Irineu, que entrou na UFRJ 
em 1965, aos 18 anos, a convite do 
diretor do ETU, Jair Auler Coimbra, e 
porque jogava futebol. Na ocasião per-
tencia ao Madureira Futebol Clube. 

Depois do Madureira, Irineu jogou 
no Faciti (não existe mais), quando foi 
descoberto pelo vice-presidente do Bonsu-
cesso Futebol Clube, que propôs mandá-
lo para a Suécia. Ele se licenciou sem 
vencimentos da UFRJ dois anos e aprovei-
tou a oportunidade oferecida. “Conheci 
nove países, excursionando pela Europa 
e pela África do Sul. Enfrentei frio de até 
40 graus abaixo de zero, mas tive ruptura 
dos ligamentos e pendurei as chuteiras 
profissionalmente”, lamenta o veterano.      

Trajetória 
gloriosa

UFRJ não investe 
em esporte

 Lazer em família 
Os três veteranos lembram que Oswal-

do e Antonio Rodrigues tinham muitas 
ideias. Eles criaram as comissões de arbi-
tragem e técnica, e exigiam disciplina dos 
atletas. A cada três meses organizavam 
excursões a cidades vizinhas. Chegaram 
a viajar em carroceria de caminhões e a 
levarem três dias para retornar de Petró-
polis. E as famílias dos jogadores partici-
pavam. Era o lazer dos trabalhadores da 
universidade e seus familiares. Lembram 
que o auge foi a realização do campeo-
nato geral da UFRJ, na década de 70: os 
times do ETU jogaram com as equipes 
formadas pelas outras unidades.

sor de educação física do município do Rio 
de Janeiro. Como coordenador de Esporte e 
Lazer da Secretaria municipal, implantou os 
Jogos Estudantis para jovens com deficiência 
física e lecionou 22 anos no Centro de Ins-
trução e Adestramento dos Fuzileiros Navais. 

Tenente Antonio João, que funcionava 
dentro do asilo na Ilha de Bom Jesus (hoje 
a escola funciona na área da Coppead). 

“Nunca vou esquecer a Ilha de Bom Jesus. 
Os moradores formavam uma grande família. 
Volto sempre lá. Comecei a jogar bola no time 
da Ilha, junto com o Irineu”, recorda Carlinhos.
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OSWALDO (Zeca), Irineu de Souza, Carlos Nogueira e João Luiz (Boro)

BOA forma: veteranos e amigos na fato oficial da última pelada de 2013
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