
Uma parada necessária 
para recarregar as energias Gestão Ressignificar

 partir de segunda-feira, 21, a UFRJ inicia o recesso de fim de 

Aano e somente retornará à sua rotina de trabalho no dia 4 de 

janeiro de 2021. Como ocorre todos os anos, o Sintufrj 

também dará uma parada nesse período para que os dirigentes sindicais e 

os funcionários da entidade recarreguem suas baterias. Nada mais justo, 

pois 2020 foi de lascar para todos os trabalhadores deste país. A luta pela 

sobrevivência misturou-se à dor das perdas humanas. Foram tantas as 

despedidas que dói só de pensar.

Por isso esse recesso tem que ser especial. Se vamos ter que continuar 

mantendo distância das pessoas que amamos e permanecer em casa, a 

pedida é aproveitar essa reclusão forçada enquanto a vacina não chega 

para relaxar o corpo e a mente. Acorde com o sol alto, espreguice-se 

languidamente como um gato ou uma gata manhosa, jogue conversa fora 

por telefone, brinque com as crianças, assista a filmes na tevê (ou 

acompanhe uma série interessante), coma guloseimas (de preferência diet, 

para se livrar da culpa), deguste a bebida de sua preferência, leia, ouça 

música. Ou simplesmente não faça nada e passe dias de camisola ou 

cuecão.

E nós, da UFRJ, acumulamos dias de grande tensão por conta das ações do 

governo federal direcionadas para a retirada de direitos e destruição dos 

serviços públicos. Mas somos fortes, sobrevivemos e estamos prontos para 

enfrentar o que vem por aí. E tudo indica que vai ser dureza. O cenário 

político e econômico não vai mudar com os atuais ocupantes do Palácio, 

em Brasília. 

Faça o que você quiser no recesso, companheira e companheiro, porque 

só não vale se pôr em risco. E volte renovada(o) totalmente. Com o 

coração batendo forte, olhando para a frente e com a audácia de uma 

guerreira e guerreiro. E não esqueçam: o Sintufrj é a nossa trincheira de 

luta, e essa direção não nega fogo aos inimigos da classe.

Feliz Natal e um Ano Novo de muitas realizações para todos nós!    
Pois bem, apesar de tudo, vamos nos despedir desejando, de coração, 
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