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A luta em defesa de 
direitos é de todos nós

Se 2016 terminou com 
os trabalhadores nas ruas 
fazendo manifestações em 
defesa do salário, emprego 
e contra a PEC 55 (ex-241) 
– que congela investimentos 
públicos nas áreas essen-
ciais para a população por 
20 anos –, o ano de 2017 co-
meça com um desafio: bar-
rar a reforma da Previdência 

No dia 10 de janeiro, uma 
terça-feira, às 10h, no Espaço 
Cultural do Sintufrj, a Coorde-
nação de Aposentados e Pen-
sionistas e o GT-Aposentados e 

Reunião em janeiro
Pensionistas realizam a primei-
ra reunião do ano. Na pauta, a 
organização e definição da dele-
gação ao 3º Seminário de Inte-
gração Social dos Aposentados e 

Pensionistas do Sintufrj. 
Um dos temas de discussão 

do seminário será a reforma da 
Previdência Social em tramita-
ção no Congresso Nacional.  

do golpista Michel Temer, que 
eleva a idade mínima para 65 
anos e o tempo de contribuição 
de 15 para 25 anos, e decreta o 
fim da paridade entre ativos e 
aposentados no serviço público. 
Essa luta para ser vitoriosa vai 
precisar do reforço dos aposen-
tados e pensionistas. A hora, 
companheiros, é de organizar a 
mobilização e ir às ruas.
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Como as políticas públicas (ou a falta 
delas) interferem na sua vida

Expectativa de vida 
no Brasil aumenta

O Instituto Brasileiro de  
Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou no dia 1º de novembro 
seu mais recente levantamento 
sobre mortalidade no Brasil que 
demonstra que a expectativa de 
vida no país atingiu 75,5 anos em 
2015.

O avanço registrado pelo IBGE 
é de 3% a cada década desde 1940, 

quando a expectativa era de 45,5 
anos.

E por que aumentou? Segundo 
os pesquisadores do IBGE, por al-
guns fatores, como maior cobertu-
ra do sistema previdenciário (salá-
rio da aposentadoria), que garante 
renda para o idoso e sua família, e  
expansão do atendimento médico 
na rede pública de saúde.

Ou seja, exatamente aquilo 
pelo que o Sintufrj, Fasubra e de-
mais trabalhadores estão lutando 
para que sejam mantidos: os in-
vestimentos do governo em políti-
cas públicas para que os brasileiros 
possam viver mais e com saúde.

Outros dados
Como em cada estado o de-

senvolvimento socioeconômico é 
diferente, há uns em que a expec-
tativa de vida é maior e outros em 
que é menor. No Rio de Janeiro, 
por exemplo, é só um pouquinho 

maior que a média nacional: 75,9 
anos.

Homens vivem em média 
71,9 anos e mulheres 79,1. 
Isso se dá em função de fatores 
de risco, como tabaco, álcool, 
obesidade.

Aids aumenta entre 
jovens e idosos

A Organização das Nações Uni-
das (ONU) reconhece que houve 
avanços na luta contra a Aids no 
mundo: o acesso aos medicamen-
tos dobrou, o número de crianças 
infectadas pela transmissão de mãe 
para filho foi reduzido à metade e 
as pessoas com HIV vivem mais e 
a cada ano há menos mortes por  
doenças. Mas ainda assim a ONU 
pede compromisso renovado em 
seu combate: há 78 milhões de 
pessoas infectadas no mundo; 35 
milhões morreram de doenças re-
lacionadas desde que os primeiros 
casos foram detectados.

“Estamos ganhando nesta res-
posta à epidemia da Aids, mas não 
estamos vendo progresso em todos 

os lugares”, disse Michel Sidibé, di-
retor executivo da Unaids (Progra-
ma Conjunto das Nações Unidas 
sobre HIV/Aids).

Dados preocupantes
No Brasil, de acordo com o Mi-

nistério da Saúde, nos últimos 10 
anos, de 2006 para 2015, a taxa de 
detecção da doença entre jovens do 
sexo masculino entre 15 e 19 anos 

Avanço do 
conservadorismo 
impede políticas 
públicas e campanhas 
para públicos-alvo

Agenda 
sindical dos 
aposentados 
e pensionistas

A Coordenação de Aposen-
tados e Pensionistas do Sintu-
frj e o GT-Aposentados e Pen-
sionistas põem em prática, 
semanalmente, uma agenda 
de compromissos que é cum-
prida, quer  chova ou faça sol. 
Confira:

 Na primeira terça-feira 
do mês, pela manhã, os aposen-
tados realizam reunião na sede 
da entidade, no Fundão, quan-
do decidem sobre a agenda da 
semana e montam o bazar. 

 As segundas terças-
-feiras do mês são dedicadas 
a ações políticas, como ida à 
Reitoria verificar o andamen-
to de processos dos aposenta-
dos ou agendamento de visitas 
a escritórios de parlamenta-
res, no Rio de Janeiro, para 
tratar de projetos de emendas 
constitucionais (PECs) em 
tramitação no Congresso Na-
cional, entre outras atividades 
de mobilização. 

 A terceira terça-feira do 
mês é para visitas de solidarie-
dade a companheiros doentes 
ou impedidos fisicamente de 
participar das reuniões e en-
contros.

 A última terça-feira do 
mês é reservada para ativi-
dade sociocultural, como ida 
a museu, passeios a cidades 
próximas, um happy hour 
com música e dança ou um 
café-dançante.  

mais que triplicou (foi de 2,4 para 
6,9 casos por 100 mil habitantes); 
entre os de 20 a 24 anos, dobrou 
(foi de 15,9 para 33,1 casos por 100 
mil).

No Rio de Janeiro, segundo a 
Secretaria Municipal de Saúde, a 
taxa vem se mantendo alta nos úl-
timos cinco anos: de 25,8 por 100 
mil em 2011, para 27,5 por 100 mil 
em 2015. Essa tendência, informa a 
Secretaria, vem se repetindo em ou-
tros municípios do estado. Acredita-
-se que esteja relacionada a falhas 
na prevenção. 

Conservadorismo 
faz mal à saúde

Em entrevista, o coordenador 
executivo da Associação 
Brasileira Interdiscipli-
nar de Aids, Salvador 
Corrêa, avalia que a 
diminuição de investi-
mentos em ações, testes 
e distribuição de medi-
camentos e a chegada 
de uma onda conserva-
dora vêm atrapalhando 

as campanhas de prevenção.
 “O Brasil perdeu a ousadia de 

falar de HIV e Aids, sexo e sexualida-
de de forma livre e sem preconceitos. 
Temos percebido que nos últimos 
anos algumas campanhas voltadas 
para grupos específicos, entre eles 
jovens gays e prostitutas, foram veta-
das”, disse o coordenador.

Corrêa lembra que o Brasil teve 
sucesso no controle da doença no 

final da década de 90, início dos 
anos 2000, quando havia campa-
nhas, com engajamento da socie-
dade civil, que levavam em conta a 
diversidade brasileira.

Aids aumenta entre idosos 
A Sociedade Brasileira de Geria-

tria e Gerontologia (SBGG) divulgou 
em seu site dados do Boletim Epide-
miológico HIV-Aids, do Ministério da 
Saúde de 2013, segundo o qual já era 
apresentada tendência de aumento 
nas taxas de detecção entre os jovens 
de 15 a 24 anos e entre os adultos 
com 50 anos ou mais.

“O ritmo de progressão da  
doença entre os idosos é preocupan-
te”, afirmou a presidente do Depar-
tamento de Gerontologia da SBGG, 
Maria Angélica Sanchez, alertando 
para a importância de se desenvol-
ver campanhas de prevenção vol-
tadas para esse público:“Estamos 
diante de uma nova geração de 
idosos, muito mais ativos sexual-
mente, mas a escassez da inclusão 
desse grupo etário em campanhas 
de prevenção faz com que as pesso-
as se sintam à margem dos riscos 

de serem contaminadas pelo HIV, o 
que sustenta comportamentos ina-
propriados.”

Para ela, as campanhas deve-
riam incentivar desde o uso do pre-
servativo até o acompanhamento 
médico em casos de comportamen-
to de risco. 

A SBGG alerta que a ausência 
de discussão aberta e franca sobre 
a sexualidade durante o envelhe-
cimento faz da Aids uma epidemia 
silenciosa na população acima 
dos 50 anos de idade em todo o 
mundo.

Prevenção
Em 1º de novembro, Dia 

Mundial de Luta contra a Aids, a 
Fasubra lembrou, em sua página 
na internet, que a prevenção é a 
melhor maneira de combater a 
doença que ataca o sistema imu-
nológico. E que a transmissão do 
vírus pode ocorrer em relações 
sexuais desprotegidas (sem uso 
de camisinha), compartilhando 
seringas contaminadas ou de mãe 
para filho durante a gravidez e 
amamentação.
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O ano que se encerra não foi moleza para ninguém. O Brasil foi 
virado ao avesso com o esquema montado pelos políticos fisiológicos e 
direitistas no Congresso Nacional, com a ajuda de parte do Judiciário e 
com o apoio da imprensa burguesa, culminando no golpe na democra-
cia brasileira com o impeachment da presidenta eleita pela maioria dos 
eleitores, mesmo ela não tendo cometido crime algum. Os golpistas que 
tomaram o poder colocaram em prática a agenda antipovo para benefi-
ciar banqueiros e o grande empresariado nacional e internacional.  

Diante desse cenário, coube ao movimento sindical combativo e às 
organizações sociais de luta a tarefa de esclarecer os trabalhadores e a 
população em geral sobre o que de fato estava ocorrendo – porque os 
meios de comunicação (jornais, revistas, tevês e rádios) atuaram como 

sempre fazem, com 
sordidez, inventando 
mentiras e distorcen-
do a verdade dos fatos. 

Neste contexto, 
mais uma vez a atu-
ação dos aposentados 
nas ações sindicais 
da categoria fez a 
diferença. Eles estive-
ram presentes nas as-
sembleias, passeatas, 
caravanas a Brasília, 
panfletagens, atos e 

no corpo a corpo nos locais de trabalho, chamando os companheiros 
para a luta. Foram ainda mais presentes quando foi deflagrada a greve 
contra a aprovação da PEC 241 (depois PEC 55), que congela os inves-
timentos públicos por 20 anos, principalmente nas áreas da saúde e da 
educação.   

Apesar do turbilhão que exigia respostas imediatas, a direção sin-
dical não vacilou no cumprimento de uma agenda específica para o 
segmento. A entidade realizou dois seminários de formação e integra-
ção social de aposentados e pensionistas com o objetivo de atualizá-los 
sobre as demandas da categoria e instrumentalizá-los para melhor se 
organizarem para as lutas pela manutenção de conquistas, e para a 
ampliação de direitos. Como também garantiu a participação de gru-
pos de aposentados em fóruns de discussão voltados para suas deman-
das, como no IV Encontro de Aposentados e e Assuntos de Aposentadoria 
realizado pela Fasubra em Brasília. 

Nessa agenda não faltou espaço para a realização de palestras e de-
bates sobre os mais variados temas, confraternizações, passeios, visitas, 
entre outras atividades socioculturais. 

Um ano 
para não ser 
esquecido 

Fotos: Renan Silva
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Mais de 20 trabalhadores da base do Sin-
tufrj participaram, nos dias 7, 8 e 9 de abril, 
do IV Encontro Nacional dos Aposentados e 
Assuntos de Aposentadoria realizado pela Fa-
subra na Universidade de Brasília (UnB), que 
reuniu cerca de 200 pessoas. 

Nos três dias do evento, os participantes 
discutiram as ações a serem postas em práti-
ca para melhorar a vida dos aposentados que 
tanto contribuíram para a história da univer-
sidade pública brasileira. 

Posicionamento   
O encontro reafirmou a decisão de que os 

trabalhadores não pagariam a conta da crise 
brasileira diante do golpe que estava sendo 
armado contra a democracia e das propostas 
políticas de retirada de direitos trabalhistas, 

IV Encontro de 

Aposentados 
da Fasubra 

Saúde na terceira foi o centro 
da palestra da enfermeira aposen-
tada Márcia Lopes sobre o tema 
“Vivendo com saúde”, realizada 
no dia 30 de agosto, no Espaço 
Cultural do Sintufrj, a convite da 
coordenadora de Aposentados e 
Pensionistas Maria Passerone. 

Márcia fez uma abordagem 
sobre as doenças mais frequentes 
na terceira idade e foi instigada 

conquistados seja por meio da reforma da Previ-
dência Social, seja por meio do ajuste fiscal.  

Sugestões
A participação dos aposentados nas discus-

sões dos temas foi expressiva. Ao final, eles apre-
sentaram sugestões para somar à luta da Federa-
ção em favor do segmento.

As sugestões envolveram: combate à violência 
contra o idoso, realização de encontros regionais 
de aposentados, retomada da luta pelo reposicio-
namento no PCCTAE, discussão sobre a quali-
dade de vida dos aposentados, participação nos 
conselhos superiores das universidades, inclusão 
dos aposentados das universidades estaduais na 
agenda da Fasubra e proposta da Federação para 
possibilitar o aumento da participação dos apo-
sentados nas atividades realizadas, entre outras. 

“Vivendo com saúde”

Busca de apoio 
para ampliar 
democracia

A Coordenação de Aposenta-
dos e Pensionistas do Sintufrj e 
apoiadores reuniram-se no dia 
26 de janeiro com a vice-reitora, 
Denise Nascimento, e a Pró-Rei-
toria de Pessoal para reivindicar 
a participação dos aposentados 
na vida institucional da univer-
sidade. A primeira solicitação foi 
a abertura das urnas da eleição 
da bancada técnico-administra-
tiva nos colegiados superiores.

“A representação técnico-
-administrativa nestas instâncias 
foi conquistada com muita luta, 
e estamos sem voz e voto nes-
tes colegiados. Já o direito de os 
aposentados integrar a bancada 
dos técnicos-administrativos nos 
órgãos colegiados e poder eleger 
o reitor é uma reivindicação an-
tiga. Avaliamos que, por termos 
contribuído para o crescimento 

da instituição, mesmo depois de 
sair da ativa, ainda podemos con-
tinuar dando esta contribuição”, 
expôs a coordenadora de Aposen-
tados e Pensionistas do Sintufrj 
Maria da Graça Carvalho.

Outra cobrança feita pela 
coordenação foi a instituição 
de uma política de pessoal per-
manente para os aposentados, 
como acompanhamento de pro-
cessos e orientação para dirimir 
problemas. Além da coordena-
dora Maria da Graça Carvalho, 
participaram da reunião os co-
ordenadores de aposentados e 
pensionistas Maria Sidônea dos 
Santos e Maria Passerone, como 
também o coordenador-geral 
Francisco de Assis e os coordena-
dores de Organização e Política 
Sindical Aluízio Paulino e Lu-
ciano da Cunha.

pela curiosidade das participan-
tes (maioria do sexo feminino) a 
falar sobre sexo na terceira idade. 
“Elas fizeram perguntas sobre do-
enças sexualmente transmissíveis 
e sobre o ato sexual. Foi muito in-
teressante”, observou a palestrante, 
que exaltou a importância, para as 
aposentadas, de se procurar viver da 
melhor maneira possível.

As aposentadas saíram muito 

satisfeitas com a atividade e ce-
lebraram o encontro cantando a 
música de Gonzaguinha “O que é, 
o que é”, subindo a voz no refrão, 
que diz: “É a vida, é bonita e é bo-
nita/ Viver e não ter a vergonha de 
ser feliz/ Cantar e cantar a beleza 
de ser um eterno aprendiz...”. O 
encontro foi encerrado com para-
béns aos aniversariantes dos últi-
mos três meses com direito a bolo. 

Fotos: Renan Silva
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A coordenação do Sintufrj, com o GT-Aposentados 
do Sindicato, preparou um Baile de Carnaval da Tercei-
ra Idade, dentro das comemorações do Dia do Aposenta-
do (24 de janeiro). Foi no dia 2 de fevereiro, e reuniu, no 
Espaço Cultural da entidade, durante toda tarde, uma 
galera animada e muito bem produzida.  

Concurso
Quem conquistou o primeiro lugar no concurso de 

fantasia improvisada foi Maria Olindina Santos Morei-
ra, a Nina. O segundo lugar ficou com Justina Gomes 
da Silva.

Com sua experiência em confeccionar artesanatos 
e com o auxílio da filha e do neto, Nina conseguiu im-
provisar uma fantasia muito original utilizando uma 
saia de fuxicos e uma blusa com argolas de crochê. 

Palestra e confraternização
Pela manhã, o Sintufrj promoveu a palestra “A 

melhor idade”, com Carla Nascimento, coordenadora 
administrativa do Espaço Saúde 
Sintufrj. Ela discorreu sobre a 
importância da atividade física 
e de uma alimentação adequada 
para garantir qualidade de vida 
na terceira idade. Em seguida, 
foi servido o almoço de confra-
ternização. 

“Foi um momento de des-
contração, lazer, alegria e con-
fraternização. Muito bom. Dan-
cei, cantei”, disse a técnica de 
laboratório aposentada Eunice 
Vianna, 80 anos, moradora da 
Vila Residencial. Ela também 
improvisou uma fantasia com 
colares e bandeirolas. 

Comemoração 
com folia  

RETROSPECTIVA 2016

Fotos: Renan Silva

Integração com o Sinterj
Em todos os segundos sábados do mês, a Coordenação de Aposentados e Pensionistas do Sin-

tufrj organiza a participação dos trabalhadores nas atividades promovidas no Grêmio do Sindicato 
dos Trabalhadores da Light (Rua Bom Retiro, 2002, Vila Isabel). Na última reunião conjunta o 
tema em debate foi a PEC 55. A programação é encerrada com um almoço de confraternização.

Muita prosa, compras, forró e iguarias nordestinas preencheram a ida dos aposentados, 
no dia 29 de outubro, à Feira de São Cristóvão. Um passeio com gosto de quero mais, defi-
niram as companheiras, que já se preparam para repetir a dose. 

Foto: Arquivo pessoalFoto: Arquivo pessoal

Almoço na Feira de São Cristóvão
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Presentes no 
XI Consintufrj 

A direção do Sintufrj defendeu 
veementemente a participação dos 
aposentados no XI Consintufrj, 
realizado entre os dias 9 e 11 de 
junho, em Miguel Pereira. No en-
tendimento dos dirigentes sindicais, 
sendo o congresso a instância má-
xima de deliberações da categoria, 
seria imprescindível a presença do 
segmento nas discussões para uma 
inserção com qualidade nas lutas 
dos trabalhadores da UFRJ por ga-
rantias de direitos. 

Até porque neste atual governo 
as conquistas dos aposentados tam-
bém correm riscos. Dentre todos os 
direitos a serem preservados pelo 
aposentado (e os pensionistas), o 
principal é a paridade com os ati-
vos. Porque, como essa conquista 
ficou restrita aos técnicos-adminis-
trativos em educação das institui-
ções federais de ensino superior, em 
toda a campanha salarial os suces-
sivos governos ameaçam cassá-la. 

Os aposentados elegeram oito 
representantes ao XI Congresso do 
Sintufrj.

Quem sabe mais luta melhor   
Seja qual for o governo, os apo-

sentados têm que estar bem infor-
mados e mobilizados para também 
lutar por novas conquistas. Como, 
por exemplo, o reposicionamento 
na nova carreira dos técnicos-ad-
ministrativos em educação, uma 
bandeira que o Sintufrj levantou e 
a Fasubra abraçou. A reivindicação 

constou da pauta específica nego-
ciada com o governo na última 
campanha salarial, mas tudo indi-
ca que essa conquista demandará 
muita mobilização.

E há ainda projetos de leis e 
emendas constitucionais que ferem 
direitos dos aposentados em trami-
tação no Congresso Nacional que só 
não serão aprovados se houver luta. 
A PEC 555/2006, que acaba com a 
contribuição previdenciária de ser-
vidores públicos aposentados, é um 
deles. O outro é a PEC 176/12, que re-
tira pessoas idosas com doença grave 
ou deficiência da fila de precatórios. 
Pela proposta, o poder público deverá 
pagar seus débitos com essas pessoas 
imediatamente após o trânsito em 
julgado da sentença condenatória, 
obedecendo à ordem cronológica de-
crescente da idade do credor. 

No I Seminário de Formação 
e Integração Social dos Aposenta-
dos e Pensionistas realizado pelo 
Sintufrj, os presentes aprovaram 
a Carta de Miguel Pereira, em que 
propõem à Fasubra a realização de 
um Dia Nacional de Luta pelo Re-
posicionamento dos Aposentados e 
o encaminhamento de discussão, 
na categoria, da aplicação da Lei nº 
12.008/2009, do ex-presidente Lula, 
que dá prioridade às pessoas com 
mais de 60 anos em tramitação de 
processos administrativos e judi-
ciais. O mesmo direito é estendido 
às pessoas portadoras de deficiência 
e com doença grave.

DELEGAÇÃO dos aposentados no Congresso do Sintufrj 

MOMENTO de descontração no I Seminário de Aposentados organizado pelo Sintufrj

Passeio à Ilha de Paquetá
A Praia da Moreninha foi 

o cenário escolhido pelos apo-
sentados para curtir um astral 
muito diferente da rotina de lu-
tas e mobilizações, no dia 8 de 
novembro. Às 8h30, o primeiro 
grupo embarcou rumo à Ilha de 
Paquetá, na Praça XV; o segundo, 
seguiu na barca das 10h30. Sob 
a sombra de árvores centenárias, 
os aposentados confraternizaram 
e festejaram o aniversário da co-
ordenadora Maria Passerone. E 
ainda houve tempo para andar de 
pedalinho e conhecer os pontos 
turísticos da bucólica ilha, num 
passeio acompanhado de guia 
nos carrinhos elétricos que substi-
tuíram as antigas charretes. 

Fotos: Renan Silva

Fotos: Arquivo pessoal
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QUALIDADE DE VIDA

De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, o Espaço Saúde Sintufrj oferece várias atividades físicas e 
terapêuticas aos trabalhadores aposentados e pensionistas que buscam uma melhor qualidade de 
vida na terceira idade. O Espaço é anexo à sede do Sindicato, no Fundão. Ligue: (21) 3194-7123. 

Na academia, os trabalhadores e seus dependentes têm a oportunidade de realizar exercícios aeróbi-
cos, podendo optar por esteira, bicicleta ergométrica ou transport, e musculação. Todas as atividades 
são supervisionadas e acompanhadas por professores de educação física. 

O Horto Universitário, que fica 
próximo à sede do Sintufrj, no Fun-
dão, ensina o passo a passo para a fei-
tura de uma horta caseira utilizando 
uma garrafa pet cortada. Vale a pena 
uma visita ao local, porque, além de 
decorar o ambiente – lá se aprende-
também como dispor as garrafas em 

Espaço 
Saúde Sintufrj 
para os aposentados 

Pilates

Este método fisiotera-
pêutico também é oferecido 
pelo Espaço Saúde Sintufrj. 
Normalmente quem procura 
o tratamento está sofrendo 

Reeducação Postural Global (RPG) 
de problemas de coluna, 
posturais, lesões articula-
res, patologias reumáticas, 
doenças respiratórias, entre 
outras. 

É necessário encami-
nhamento médico, e o aten-
dimento é feito pela equipe 
de fisioterapeutas do Espaço 
Saúde Sintufrj.  

O Pilates, outra modalidade 
de atividade física oferecida pelo 
Espaço Saúde Sintufrj, pode ser 
praticado por pessoas de qualquer 
idade, pois é tido como uma das 
melhores práticas para quem 
quer aperfeiçoar e condicionar os 
músculos do corpo, prevenir contra 
doenças cardiovasculares, eliminar 
o estresse ocasionado pela correria 
do dia a dia, emagrecer, corrigir a 
postura, aumentar a flexibilidade, 
estimular a coordenação motora, 

prevenir fraturas ocasionadas pela 
osteoporose, melhorar concentra-
ção e amenizar dores.

A prática do método de Pi-
lates pode proporcionar uma 
infinidade de benefícios para sua 
saúde que, certamente, auxiliarão 
seu corpo e sua mente. A pessoa 
que faz Pilates de forma regular 
consegue obter as seguintes 
melhorias no copo: postura; 
mobilidade e flexibilidade da 
espinha e melhor distribuição do 

tônus muscular; fortale-
cimento do abdômen; 
estabilidade para a 
pélvis e ombros, 
entre outros be-
nefícios. Além, 
é claro, de fa-
zer muito bem 
para a cabeça e 
a alma.

Para praticar o 
Pilates, é preciso enca-
minhamento médico. 

Por meio da parceria entre o 
Sintufrj e o Clube dos Empregados 
da Petrobras, no Fundão, o Espaço 
Saúde oferece aulas de hidroginásti-
ca duas vezes por semana: às terças 
e quintas-feiras, em dois horários: 
das 10h às 11h e das 11h às 12h. 

Hidroginástica Terapias 
complementares

Todos os dias da semana, o 
Espaço Saúde Sintufrj coloca à 
disposição dos aposentados tera-
pias complementares, tais como: 
massagem com pedras quentes, 
auriculoterapia e reflexologia. 

Dança de salão

No Espaço Saúde Sintufrj 
a Oficina de Dança de Salão 
funciona às terças e quintas-
-feiras, das 17h às 19h, e às 
sextas-feiras, das 7h às 9h.

Na subsede sindical no HU, 
às segundas e terças-feiras, das 

13h às 14h.
A dança de salão faz bem 

para os músculos, o coração, 
previne doenças como osteo-
porose e ainda ajuda a perder 
até 350 calorias por hora de 
movimentação. 

Ritmos – A dança de salão 
engloba vários estilos, desde o 
lento ao mais agitado, como 
samba de gafieira, forró, salsa, 
bolero e soltinho. Ela ajuda 
a manter a forma, melhora a 
postura e eleva a autoestima.  

Horta caseira, por que não cultivá-la?
paletes (estrados de madeira) –, a 
pessoa passa a desfrutar de verduras 
frescas e sem agrotóxicos.

 
Veja como é simples
Acompanhe as explicações de 

Lenir Gomes, diretor-geral do Horto 
Universitário: primeiro deve-se cortar 
a garrafa abrindo uma janela na 
lateral de forma que caibam, bem 
acomodadas na terra já adubada, 
duas mudas a um palmo de distância 
uma da outra. Se possível da mesma 
espécie. Na parte debaixo (a garrafa 
é usada na horizontal), devem ser 
feitos três furos em distância regular 

para drenagem da água. A horta 
tem que pegar sol e ser regada duas 
vezes por dia.

Depois disso é esperar com pa-
ciência o resultado surpreendente. 
A alface, por exemplo, ganha corpo 
e pode ser colhida depois de 30 a 45 
dias, folha a folha.

Cuidados com 
a sementeira
Se você optar por sementes, 

devem ser feitos veios com sulcos 
na terra onde elas serão plantadas e 
cobertas. Germinam em dois ou três 
dias. É bom também dar atenção às 

instruções contidas nos saquinhos 
onde estão acondicionadas as se-
mentes, principalmente com relação 
ao período próprio para o plantio.  

 
Dicas pela internet
Outra boa dica para o iniciante 

é dar uma pesquisada básica na 
internet. Alguns sites como Jardim 
de Flores, Bem Simples e Planeta 
Orgânico oferecem orientações 
importantes para os estreantes de 
hortas caseiras. 

Os sites mostram que quem tem 
espaço em casa, no quintal, por 
exemplo, pode reservar uma área 

maior e plantar inclusive legumes. 
Basta observar o calendário de plan-
tio de cada espécie e preparar bem 
a terra, retirando ervas daninhas e 
pedras, arando e adicionando o 
composto orgânico. Neste caso, a 
irrigação é fundamental. 

Receita de inseticida
Bata uma cabeça de alho, cravo 

da índia e dois copos d’água no li-
quidificador até formar uma mistura 
homogênea. Deixe descansar por 
um dia. Adicione três litros de água 
e mexa bem. Borrife nas folhas das 
plantas.   
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Para você ganhar belíssimo Ano Novo 
cor do arco-íris, ou da cor da sua paz, 
Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido 
(mal vivido talvez ou sem sentido) 
para você ganhar um ano 
não apenas pintado de novo, remendado às carreiras, 
mas novo nas sementinhas do vir a ser; 
novo 
até no coração das coisas menos percebidas 
(a começar pelo seu interior) 
novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, 
mas com ele se come, se passeia, 
se ama, se compreende, se trabalha, 
você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita, 
não precisa expedir nem receber mensagens 
(planta recebe mensagens? 
passa telegramas?) 

Não precisa 
fazer lista de boas intenções 
para arquivá-las na gaveta. 
Não precisa chorar arrependido 
pelas besteiras consumadas 
nem parvamente acreditar 
que por decreto de esperança 
a partir de janeiro as coisas mudem 
e seja tudo claridade, recompensa, 
justiça entre os homens e as nações, 
liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, 
direitos respeitados, começando 
pelo direito augusto de viver. 

Para ganhar um Ano Novo
que mereça este nome, 
você, meu caro, tem de merecê-lo, 
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil, 
mas tente, experimente, consciente. 
É dentro de você que o Ano Novo 
cochila e espera desde sempre.

Receita de 
     Ano Novo

Carlos DrummonD De anDraDe

Com este poema do nosso poeta maior, a diretoria do 
sintufrj deseja a todos os Companheiros e Companheiras 
aposentados e pensionistas Boas festas! 
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