
MAIO DE 2022 -  WWW.SINTUFRJ.ORG.BR

RESPEITO
Esta foi a base da relação da gestão Ressignificar com os aposentados e pensionistas

COORDENADORAS E COLABORADORAS responsáveis pelo trabalho 
desenvolvido com os dois segmentos da categoria: Vera Lúcia, Leila, Sidonia e Alda
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ÍNDICE Gestão Ressignificar 
2017-2022

Esta gestão foi iniciada em 2017 e terminaria em 2020, mas, devido à pan-
demia de covid-19, que impôs o isolamento social, a categoria aprovou, 
em assembleia, a prorrogação do mandato sindical. A eleição que elegeu 

a nova diretoria e o conselho fiscal ocorreu em abril de 2022. 

Crise pandêmica não 
impediu o trabalho da direção

O compromisso assumido pela gestão Ressignificar com a defesa do 
trabalhador e da trabalhadora – das condições de trabalho à remuneração 
digna, do acesso à cultura e lazer à promoção da saúde, da educação pública, 
gratuita e de qualidade à garantia dos direitos humanos – foi cumprido à risca 
pelos dirigentes eleitos que permaneceram até o fim do mandato prorroga-
do, apesar das enormes dificuldades impostas pela terrível catástrofe que se 
abateu sobre todos nós. 

A despedida inesperada de dezenas de companheiras e companheiros em 
consequência da covid-19, trazendo angústia e sofrimento às famílias, reafirmou 
o significado histórico que o Sintufrj tem para a categoria: um espaço solidário 
e democrático de organização, representação e luta dos técnicos-administra-
tivos. Porque, juntos, somos mais fortes!
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Esta publicação relembra 
alguns momentos significa-
tivos dos encontros entre as 
companheiras e companhei-
ros proporcionados pela Co-
ordenação e o Departamento 
de Aposentados e Pensionis-
tas do Sintufrj. 
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A Coordenação e o Departa-
mento de Aposentados e 
Pensionistas do Sintufrj – 

gestão Ressignificar cumpriu com 
a palavra dada às companheiras e 
companheiros durante a campanha 
que elegeu a direção da entidade 
realizando um mandato fiel às ne-
cessidades dessas trabalhadoras e 
desses trabalhadores. Afinal, foram 
eles os responsáveis por termos 
hoje uma instituição como a UFRJ. 

Por isso, mais do que respeitá-
-los, é preciso valorizá-los, ofere-
cendo cursos, como de inclusão 
digital, orientações de saúde, 
diversão, e mantendo-os atualiza-
dos para que possam desfrutar as 
mudanças pelas quais a sociedade 
passa, em ritmo acelerado, como 
também para saberem se defender 
dos perigos. 

Conforme registrado nas edi-
ções dos jornais dedicados aos 
dois segmentos, as coordenadoras 
Alda e Sidonia e a colaboradora 
Leila – que, na prática, atuou como 
coordenadora, assumindo as res-
ponsabilidades da pasta com as 
eleitas – se esforçaram para ofere-
cer oportunidades de aprendizado 
e atender às demandas dessas 
companheiras e companheiros. 

Leila, Sidonia e Alda se reve-
zavam nos plantões semanais 
presenciais – uma sala especial foi 

Respeito e valorização 
são imprescindíveis
montada para receber os aposen-
tados e pensionistas, na sede da 
entidade. O atendimento diário 
e a qualquer hora era feito por 
telefone (a coordenação disponi-
bilizou um número só para esses 
companheiros). 

Todo o aparato tinha como 
objetivo fazer circular entre os 
aposentados e pensionistas in-
formações relevantes e confiáveis 
sobre seus direitos (andamento 
dos processos coletivos, lutas de-
flagradas para garantir conquistas, 
alertas sobre golpes e fraudes etc.). 

O encontro mensal ocorria no 
Espaço Cultural, onde também 
eram desenvolvidas atividades e 
eventos político-culturais, lúdicos, 
voltados ao bem-estar físico e men-
tal e qualidade de vida (passeios 
turísticos orientados, palestras, 
debates sobre a conjuntura, encon-
tros sociais, exercícios, celebração 
festiva de datas importantes, como 
o Dia das Mães, comemoração 
coletiva de aniversários, almoços 
dançantes etc.). 

As oficinas do Sintufrj, como 
as de dança, pintura em tecido, 
patchwork, artesanato, também 
estiveram à disposição dos apo-
sentados e pensionistas.  

As ações presenciais foram 
suspensas durante a pandemia 
e retomadas aos poucos com a 
flexibilização do isolamento social 
pelas autoridades. Mas a presta-
ção de serviços aos aposentados e 
pensionistas por telefone, whatsapp 
e e-mail não foram interrompidas, 
mesmo no auge da crise viral no país.

Fotos: Renan Silva

ENCONTROS no Espaço Cultural para discussão sobre conjuntura e atualização das lutas da categoria

REUNIÃO de trabalho 
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Com a assessoria do histo-
riador Fernando Linhares, a 
Coordenação e o Departa-

mento de Aposentados e Pensio-
nistas do Sintufrj pôs em prática 
o projeto Vivenciando a História 
e a Cultura do Rio de Janeiro, em 
julho de 2019.

“O Rio de Janeiro só perde para 
Paris em despertar o interesse das 
pessoas pelas suas belezas natu-
rais, museus, espaços culturais e 
construções históricas e moder-
nas”, disse o mestre. O objetivo 
do projeto, explicou Linhares, 
era realizar passeios aos roteiros 
históricos, como, por exemplo, no 
Valongo, onde desembarcaram 
mais de 1,5 milhão de escravizados 
trazidos da África.

Histórias 
e belezas 
do Rio de 
Janeiro

LAZER

Passeio cultural com gosto de quero mais
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LAZER

As linhas livres e despojadas 
do conjunto arquitetônico 
de um dos mais importan-

tes arquitetos brasileiros para a hu-
manidade, que formam o Caminho 
Niemeyer, e a histórica Fortaleza de 
Santa Cruz da Barra – uma construção 
de 1612 – encantaram os 40 sindica-
lizados que participaram do primeiro 
passeio cultural promovido pela Co-
ordenação e pelo Departamento de 

Passeio cultural com gosto de quero mais
Aposentados e Pensionistas do Sin-
tufrj, no dia 16 de outubro de 2019.

A aventura foi em Niterói, uma 
cidade com uma geografia que 
mistura mar, montanha e está 
separada do Rio de Janeiro pela 
Baía de Guanabara. Os excursio-
nistas foram acompanhados pelas 
coordenadoras Leila Castro e Maria 
Sidonia, e pelo professor de Histó-
ria Fernando Linhares. 

Fotos: Divulgação
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LAZER

Um cenário de fil-
me de sessão da 
tarde – um vale 

verdejante salpicado de 
flores silvestres e cercado 
por montanhas –, áreas de 
lazer com equipamentos 
modernos, restaurante 
com cardápio variado e 
recreação para todos os 
gostos, foi o que encon-
traram os aposentados e 
pensionistas que aderi-
ram ao passeio ao Sesc-
-Nogueira, no município 
de Petrópolis, no dia 13 
de setembro de 2019.

Um lugar para se 
criar boas lembranças

Fotos: Divulgação
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CONFRATERNIZAÇÃO

Muitas surpresas no 
último encontro do ano 
Esta foi uma das fes-

tas de confraterni-
zação dos aposen-

tados e pensionistas (27 
de novembro de 2019). 
Um dia especial de en-
contros e homenagens. O 
Espaço Cultural foi deco-
rado com bolas coloridas, 
flores e motivos natali-
nos. Um coquetel servido 
por garçons substituiu 
a tradicional mesa de 
café. O cardápio variado 
do almoço contemplou 
todos os paladares. A 
sobremesa de brownie 
com sorvete também fez 
sucesso. 

A festa foi preparada 
com todo o carinho e 
dedicação pelas coorde-
nadoras sindicais Alda 
Anjos e Sidonia Lira, e 
Leila Castro, do Departa-
mento de Aposentados e 
Pensionistas. Um bolo de 
glacê de noiva foi servido, 
após o sorteio dos brin-
des, encerrando o evento.     

Fotos: Renan Silva
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CURSOS

A vida da aposentada Marinês 
Vitariano da Cruz e Souza 
mudou depois que passou 

a frequentar as aulas do Curso de 
Apropriação da Cultura Digital, no 
Centro de Tecnologia (CT). “Foi 
como se eu tivesse tirado uma 
venda dos olhos. Vocês imaginam 
que eu agora encontro o meu 
contracheque na internet, e até fiz 
meu check in quando viajei?” –, co-
mentou a auxiliar de enfermagem 
da UFRJ.  

O aposentado Roberto Bonfim, 
76 anos, não só aprendeu a acessar 
os recursos do computador, como 
também a navegar pelo display 
eletrônico do celular. “Meu modo 
de vida está totalmente diferente, 
mas, como quero saber mais, vou 
continuar no curso”, disse ele. 

Esse é o resultado prático da par-
ceria entre o Sintufrj e o Laboratório 
de Informática para Educação (Lipe) 
em benefício dos aposentados e 
pensionistas. 

O tempo não para
Parceria entre o Sintufrj e o Laboratório de Informática para Educação (Lipe), 
da UFRJ, amplia perspectivas do cotidiano de aposentados e pensionistas

No dia 3 de dezembro de 2018, 
a primeira turma concluiu seu 
aprendizado e foi diplomada, um 
feito comemorado com entusiasmo 
e emoção. Afinal, é difícil viver num 
mundo cada vez mais digital sem 
dominar noções básicas de infor-
mática. A direção sindical atentou 
para isso e buscou uma solução.    

Iniciativa exitosa
“Mais importante que aprender 

uma linguagem de computador é 
a relação humana; este laboratório 
é construído por todos”, definiu a 
razão social do Lipe o professor 
do curso Antônio Claudio Gomez 
de Souza. 

O laboratório também desen-
volve outras atividades de extensão, 
inclusive com escolas públicas. A 
equipe responsável pelo projeto 
é composta dos técnicos-admi-
nistrativos Gilmar Constantino de 
Brito Junior, Ricardo Julian, Claudia 
Marques e Rejane Gadelha.  

Oficinas de 
patchwork e pintura

FORMATURA: primeira turma do Curso de Inclusão Digital recebe seus diplomas

UMA aula de Informática

NO Espaço Cultural

Fotos: Divulgação
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PROJETO MEMÓRIA

UFRJ faz cem anos
Uma Roda de Conversa deu 

início à produção de um 
vídeo, pelo Sintufrj, sobre 

a UFRJ, que completaria 100 anos 
em 2020, em setembro de 2019. 
A intenção era reviver histórias 
da universidade por meio de 
depoimentos das trabalhadoras 
e trabalhadores aposentados, 
segundo suas experiências e 
lembranças acumuladas ao longo 
dos anos vividos na comunidade 
universitária. Esse trabalho conta-
va com a mediação do historiador 
Fernando Linhares e da equipe do 
Decos (Departamento de Comu-
nicação do Sindicato). 

Conforme o imaginado, as 
lembranças surgiam espon-
taneamente. As narrativas se 
completavam de acordo com a 
trajetória de cada um dos nar-
radores. Momentos de emoção 
e saudades compartilhados que, 
com certeza, contribuiriam muito 
para a conscientização das atu-
ais e novas gerações da UFRJ, 
tanto de trabalhadores como de 
estudantes, sobre a importância 
de defender e zelar por esse 
importante patrimônio nacional. 
O projeto não teve continuidade 
por causa das restrições impostas 
pela pandemia de covid-19. 

“Conheço a UFRJ como um todo: entrei na universidade 
em 1973 e trabalhei no CCS, Praia Vermelha, CFCH, Mu-
seu... Trabalhei muito e tive muitas alegrias e muitas triste-
zas. Não havia estrutura como transporte, e mesmo assim 
cansei de sair daqui depois das 22h. As gerações atuais de 
servidores não sabem o que é tec, tec, o som das nossas 

Olivettis. Éramos uma grande família, literalmente, porque um ia trazen-
do o outro. Existia um calor humano diferente. Eu não teria estrutura hu-
mana para trabalhar na UFRJ de agora. As pessoas não se amam.” 
LeiLa Castro, 66 anos. 

Veja alguns trechos de depoimentos colhidos:

“Comecei como jardineiro na Praia Vermelha, fiz bis-
cates na Escola de Serviço Social, passei a porteiro e 
saí de lá como administrador. Ralei muito, mas valeu 
a pena.” sebastião Ferreira araújo, 72 anos.  

“Era 1957 quando cheguei aqui para trabalhar na cons-
trução do Fundão. Ajudei a fazer o asfalto da avenida 
até a Reitoria. Aprendi o ofício de pedreiro, de ascenso-
rista, técnico de rádio e datilografia, e depois de agen-
te administrativo. Tenho o Diário Oficial com a minha 
nomeação. Morei na Vila quando ela era aqui, no lugar 

do Horto. Era muito mosquito. Trabalhei na Reitoria, na biblioteca da 
Faculdade de Arquitetura...” 
Crispim eusébio da siLva, 86 anos.  
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A Coordenação de Aposentados e Pensionis-
tas do Sintufrj – gestão 2017-2022 iniciou 
seus trabalhos com os coordenadores 

Augusto Barbosa, Alda Lúcia Anjos, Maria Sidonia 
dos Santos Lira. Com a criação do Departamento de 
Aposentados e Pensionistas, em meados de 2018, o 
trabalho de acolhimento, atenção e amor ganhou o 
reforço da participação de Eliane Nascimento de Al-
meida, Leila Castro e, por último, Fernando Linhares 
e Vera Lúcia Silva. 
Por fim,  a Coordenação e o Departamento de Aposen-
tados e Pensionistas do Sintufrj encerra seu mandato 
com Leila Castro, Alda Anjos, Maria Sidonia, Fernando 
Linhares e Vera Lúcia Silva.

Ao tomarmos posse em outubro de 2017, perce-
bemos o quanto teríamos que nos organizar e unir 
forças para construção de um trabalho de respeito, 
direito à educação, à cultura, lazer e bem-estar físico 
e mental, e visando orientar e dar informações sobre 
assuntos do interesse dos dois segmentos, com ra-
pidez e precisão, além de prestar um atendimento 
o mais humanizado possível.

Oferecemos cursos de Patchwork, com a professo-
ra Débora Silva; Pintura, com a professora Fátima 
Medeiros; e de Apropriação Digital, por meio da 
parceria firmada entre o Sintufrj e o Laboratório 
de Informática para Educação (Lipe). As aulas são 
ministradas no  Centro de Tecnologia, no Fundão, 
e no campus da Praia Vermelha, em vários horários. 

A equipe de profissionais do Espaço Saúde Sintufrj 
colaborou com a Coordenação e o Departamento 
de Aposentados e Pensionistas oferecendo aulas 
de yoga, alongamento, relaxamento, entre outros 
exercícios, além de orientações para uma alimen-
tação saudável e uma vida mais plena. As oficinas 
do Sintufrj de Música, Dança e Artesanato também 
contribuíram plenamente com nosso público-alvo.

Nas reuniões mensais, os aposentados e pensionistas 
eram atualizados sobre as ações jurídicas coletivas, 
campanhas salariais e outras lutas sindicais; sobre os 
fatos importantes da comunidade universitária;  sobre 
os temas mais relevantes do momento no país e no 
mundo; sobre comportamento, prevenção de doenças. 

“Gratidão pela confiança 
nesses anos de gestão”

As datas importantes eram celebradas com música, 
dança  e palestras com especialistas de diferentes áreas. 
Os encontros também se transformavam em momentos 
de confraternização, homenagens, e sempre regados 
com um delicioso lanchinho.

 Quitutes oferecidos com todo o nosso carinho. 
O ambiente e as mesas sempre bem decorados 
de acordo com o evento festivo. O cardápio dos 
almoços variavam entre cozido, massas,  feijoada 
para homenagear o Dia das Mães, Dia dos Pais, 
Dia dos Avós, Dia do Servidor Público, Dia Inter-
nacional da Mulher. Festas natalinas, bailinho de 
carnaval e festa junina/julina não saíam da agenda.

Muitos profissionais colaboraram conosco realizan-
do palestras. Colegas de trabalho foram convidados 
para transmitir seus conhecimentos profissional e 
de estudos e prática de ensino. 

Nossos agradecimentos aos profissionais:
Adilson Couto, neurolinguística; Antonio José Bar-
bosa de Oliveira; Nelson Souza e Silva; Dra. Marli 
Pernes; Rozane Souza de Magalhães; Terezinha 
Ramos; Ravengar Veloso; à equipe do Lipe e aos 
enfermeiros Luzineide e Anderson Felinto, entre 
outros parceiros da nossa jornada.  

Realizamos passeios culturais interessantes e agra-
dáveis, e muitos outros eventos teriam ocorrido se 
não tivéssemos sido interrompidos pela pandemia, 
em março/2020. Desejamos a vocês, aposentados e 
pensionistas da UFRJ, muita SAÚDE, PAZ E AMOR.

GRATIDÃO pela confiança nesses anos de gestão. 
Infelizmente a pandemia nos afastou e nos fez perder 
muito(a)s amigo(a)s. Estaremos por perto sempre 
que precisarem, e quem sabe um dia voltaremos a 
nos encontrar.

                         
  Até lá!

Coordenação e Departamento de 
Aposentados e Pensionistas 

PRESTANDO CONTAS
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Mais um ano de convivência e trocas

REUNIÃO festiva no 
Espaço Saúde Sintufrj 
marca o encerramento 
das atividades da 
Coordenação e do 
Departamento dos 
Aposentados e 
Pensionistas do 
Sintufrj, em 2018.

JUNHO DE 2019: 
uma quadrilha 

animada pelo Espaço 
Cultural Sintufrj selou 

mais um encontro 
da amizade, carinho 

e respeito entre a 
direção sindical e 
os aposentados e 

pensionistas. Anarriê!
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