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CELEBRAÇÃO NO 

ADEUS A 2017
Quase duas mil pessoas participaram da festa de fim de ano do Sintufrj
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DEPOIMENTOS

“Primeiro, legalizar os con-
tratados. Sem eles a estrutura não 
anda. Não fazemos nada sozinhos. 
Segundo, fortalecer o Sindicato. 
Ter mais infraestrutura. O terceiro, 
possibilitar que o próprio Hospital 
Universitário possa atender aos 
funcionários. Hoje é confraterni-
zação, mas no dia a dia é briga de 
foice!”, Walter Farcks, técnico de 
laboratório da Bioquímica do HU, 
28 anos de UFRJ

Qual o desafio para 2018? 
A categoria responde Fora Temer!

“Qual o desafio para 2018? 
Fora Temer! Lula de volta! Colocar 
o povo de volta no poder”, Valéria 
Meireles, auxiliar administra-
tivo do Instituto de Puericultura 
e Pediatria Martagão Gesteira 
(IPPMG), 30 anos de UFRJ

“O nosso desafio? Fora Temer! É o que está dado”, Bruna Labanca, 
química, e Mariana Trad, técnica de laboratório, do Laboratório de Apoio 
ao Desenvolvimento Tecnológico (Ladetec), 3 anos de UFRJ 

“Tirar Temer da Presidência. 
E chamar os aprovados nos con-
cursos anteriores. O pessoal se apo-
senta e não há reposição. Há falta 
de funcionários na universidade. 
Lá na biblioteca onde trabalho, 
por exemplo, precisamos de mais 
gente”, Graziella de Souza Fa-
ria, bibliotecária do Programa de 
Pós-Graduação em Geografia, há 
um ano na UFRJ

“É a primeira vez que consigo 
vir a festa de confraternização do 
Sintufrj. Tô sempre de plantão. 
Valeu a pena ter vindo. Uma festa 
maravilhosa! Para 2018 tudo o 
de melhor para todos. E fora Te-
mer!”, Benedito Dutra Maciel 
Filho, administrador do Bloco N 
do Centro de Ciências da Saúde 
(CCS), 28 anos de UFRJ

“O nosso desafio específico é a 
mudança do Polo de Xerém para 
Santa Cruz da Serra. No geral as 
eleições gerais. Com o que está se 
apresentando o Lula ainda é uma 
alternativa”, Fátima Santos, 
chefe do Setor de Pessoal, dele-
gada de Base do Polo de Xerém, 
7 anos de UFRJ

“Meu desafio é me aposentar 
para trabalhar como voluntária. 
Sou da igreja e é uma vocação 
prestar ajuda. Trabalho no setor 
de Aposentados e Pensionistas no 
térreo do prédio da Reitoria, por 
onde todos têm de passar. O que 
temos de fazer é botar para fora o 
Temer! Tô muito confiante nessa 
direção para lutar pelos nossos 
interesses. Gosto muito da Neuza 
e acredito nessa gestão. Fui a favor 
da chapa 2. Já vestia a camisa!”, 
Glória Fátima, assistente em 
administração da PR-4, 32 anos 
e 9 meses de UFRJ

“Que a Divisão de Segurança 
(Diseg) se mantenha de pé. Estão 
querendo destruir, mas a gente en-
verga mais não quebra”, Márcio 
Araújo, vigilante da Prefeitura 
Universitária, 28 anos de UFRJ
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