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Olho vivo na hora do voto
Em 7 de outubro o destino 

do país será decidido nas 
urnas, com o nosso voto. O 

Brasil do golpe (que afastou uma 
presidente eleita com 54 milhões 
de sufrágios) mergulhou numa 
crise profunda: cerca de 13 mi-
lhões de desempregados, mais 30 
milhões de homens e mulheres 
sobrevivendo no subemprego e 
na informalidade, educação su-
cateada, saúde num cenário de 
horror. 

Alguns candidatos ao Palá-
cio do Planalto representam a 
continuidade do governo Temer. 
Portanto, olho vivo. Eleger parla-
mentares, governador e presidente 
inimigos do povo será o fim abso-

luto das políticas sociais e dos di-
reitos da classe trabalhadora.

Eles, Não!
Com eles, se concretizará a po-

lítica de congelamento de investi-
mentos na saúde e educação por 20 
anos; o fim da Previdência Social 
que existe hoje; a privatização das 
universidades públicas; a redução 
da prestação de serviços públicos à 
população; o fim da soberania na-
cional, pois quem vai mandar aqui 
é o capital estrangeiro, entre outros 
absurdos.     

Diante desses fatos, fica a per-
gunta: será mesmo que ainda te-
mos dúvidas em quem votar para 
dirigir a Nação, o Estado do Rio de 

Janeiro e nos representar no Con-
gresso Nacional? Não podemos 
esquecer que nestas eleições temos 
que votar para presidente da Repú-
blica, em um candidato a deputa-
do federal e a deputado estadual, e 
em dois candidatos ao Senado.  

Nestes, Sim!
Vamos votar nos candidatos 

identificados com os interesses 
populares para a Presidência da 
República, Câmara dos Deputa-
dos e Senado Federal que se com-
prometam, se eleitos, a apoiar a 
convocação de referendos revoga-
tórios para derrubar as medidas 
do governo do golpe. Essa possi-
bilidade está na Constituição bra-

sileira, que prevê que a população 
seja ouvida também por meio de 
mecanismos de participação dire-
ta, como plebiscitos e referendos.

As leis e medidas de Temer que 
devem ser revogadas são: reforma 
trabalhista; Lei das Terceirizações; 
teto de gastos – Emenda Constitu-
cional 95; reforma do ensino mé-
dio; fim dos ministérios de políti-
cas para mulheres e de igualdade 
racial; desmonte da Funai e das 
políticas indígenas; privatização 
do saneamento básico; desmonte 
da EBC e da comunicação públi-
ca; mudanças na regularização 
de terras urbanas e rurais e a ven-
da do pré-sal e entrega dos setores 
de gás e mineração.

 

EXCURSIONISTAS posam para a foto oficial do passeio em frente ao Palácio Quitandinha

Foto: Divulgação
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Às quartas-feiras, das 10h às 15h, a Coordenação e o Departamento de 
Aposentados e Pensionistas do Sintufrj funcionam com plantão para aten-
der a esse segmento da categoria tanto pessoalmente, na sede da entidade, 
no Fundão, como pelo telefone (21) 3194-7100, ramal 7127. Quem preferir 
pode entrar em contato pelo e-mail: aposentado@sintufrj.org.br.

31/10: Reunião dos aposentados e pensionistas
Quando também será comemorado o Dia do Servidor Público 

A próxima reunião dos apo-
sentados e pensionistas será na 
quarta-feira, 31 de outubro, das 
10h às 14h, no Espaço Cultural do 
Sintufrj, e terá uma agenda espe-
cial pelo Dia do Servidor Público, 
data comemorada todos os anos 
em 28 de outubro. 

Vai ser um dia de confraterniza-
ção, homenagens, depoimentos e  
muitas outras atividades.

 
Programação
Até o fechamento desta edição 

do Jornal dos Aposentados, a  
Coordenação e o Departamento 
de Aposentados e Pensionistas do 
Sintufrj ainda não haviam fecha-
do completamente a programa-

ção da reunião do dia 31 de ou-
tubro, mas algumas atividades já 
estavam confirmadas, tais como: 

• Ioga na terceira idade.
• Valorização da vida do servi-

dor público.
• Palestra sobre autoconheci-

mento, com o gestor público da 
UFRJ Adilson Couto, administrador 
de empresas com pós-graduação 
em gestão da informação, progra-
mação neurolinguística e inte-
ligência emocional, life coach e 
membro da Sociedade Brasileira 
de Coaching. Ele participou da 
reunião anterior dos aposentados e 
pensionistas, e a pedidos dará con-
tinuação aos ensinamentos e dicas 
para um viver sem estresses e feliz. 

• Dinâmica de grupos.
• Depoimentos de aposentados 

(histórias vividas durante os anos 
de trabalho na UFRJ e experiências 

O Dia do Servidor Público, 
em 28 de outubro, foi instituído 
no governo do presidente Ge-
túlio Vargas, através da criação 
do Conselho Federal do Serviço 
Público Civil, em 1937. 

Em 1938 foi fundado o De-
partamento Administrativo do 
Serviço Público do Brasil, onde 

pessoais que tornaram a vida de 
cada um mais leve). 

• Homenagens. 
• Confraternização. 

Instituição do Dia do 
Servidor Público

esse tipo de serviço passou a ser 
mais utilizado. 

As leis que regem os direi-
tos e deveres dos funcionários 
que prestam serviços públicos 
estão no Decreto nº 1.713, de 
28 de outubro de 1939, motivo 
pelo qual é o dia da comemo-
ração desse profissional.

Aos aniversariantes de setembro: 
tudo! Então como é que é: 

É big, é big, É big, é big, é big!

Com grande alegria, a Coordenação e o Departamento de Aposen-
tados e Pensionistas do Sintufrj festejam os aniversariantes do mês de 
setembro. 

A todas as companheiras e companheiros que comemoraram ou 
ainda vão comemorar novas primaveras, desejamos muita saúde, paz, 
felicidade e harmonia! 

Plantão de atendimento
 Aos aposentados e pensionistas pelo Sintufrj

COMPANHEIRAS aposentadas sendo atendidas no Sintufrj

Foto: Regina
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O passeio cultural a 
Petrópolis, no dia 
14 de setembro, 

contemplou todas as expec-
tativas dos 35 participantes. 
A presença de mulheres 
predominou no grupo. O 
roteiro histórico foi cum-
prido com muita alegria e 
disposição. O ônibus espe-
cial alugado pela direção 
do Sintufrj partiu do Fun-

Primeiro passeio cultural 
foi um sucesso 

Em tempos difíceis como os que vivemos atualmente, só mesmo uma viagem como 
essa com companheiras e companheiros para arejar a mente e fortalecer o coração 

dão às 9h e os excursionis-
tas embarcaram de volta 
às 16h.

Nada deu errado, por-
que cada detalhe do pas-
seio foi planejado com 
todo o cuidado pela Co-
ordenação e pelo Depar-
tamento de Aposentados e 
Pensionistas do Sintufrj. 
Coube à companheira Lei-
la Castro, moradora em 

Itaipava, cuidar da infra-
estrutura em Petrópolis. 

Ela foi à Secretaria 
municipal de Turismo 
informar sobre a presen-
ça do grupo na cidade e 
contratar um guia, que, 
além de acompanhar os 
aposentados e pensio-
nistas durante todo o 
dia, fez reserva em res-
taurante para o almoço. 

As despesas com alimen-
tação e ingressos em 
museus foram custeadas 
pelos participantes. 

Roteiro 
A primeira parada foi 

no Palácio (ou Hotel) 
Quitandinha, no bairro 
do mesmo nome, para a 
foto oficial. Entre parada 
para almoço, cafezinho, 

lanche, o grupo visitou 
a Catedral de São Pedro 
de Alcântara; Casa da 
Princesa Isabel; palace-
te da condessa Pereira 
Carneiro, fundadora do 
Jornal do Brasil; Solar 
Dom Afonso; Vila Itararé; 
Palácio Rio Negro, onde 
atualmente funciona a 
Prefeitura de Petrópolis; 
e Palácio de Cristal.    

Fotos: Divulgação

UM dia de lazer e conhecimento na histórica Petrópolis, município que guarda relíquias de épocas passadas importantes para os brasileiros
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O destaque da agenda 
de reunião dos apo-
sentados e pensio-

nistas no mês de setembro, 
realizada na quarta-feira, 
19, no Espaço Cultural do 
Sintufrj, foi a palestra do 
professor emérito da Facul-
dade de Medicina da UFRJ 
e cardiologista, Nelson 
Souza e Silva, sobre doen-
ças do coração. Na forma 
mais didática possível, ele 
expôs os fatores sociais e 
econômicos atrelados às 
doenças cardiovasculares e 
cerebrovasculares. 

Segundo o professor, 
pesquisa realizada por ele 
constatou que a má dis-

“Inteligência emocional e 
bem-estar na aposentadoria” 

Este foi o tema da 
palestra da reunião 
dos aposentados e 

pensionistas no dia 29 de 
agosto, no Espaço Cultural 
do Sintufrj, com o gestor 
público da UFRJ Adilson 
Couto, formado em ad-
ministração de empresas 
e pós-graduado em gestão 
da informação, progra-
mação neurolinguística e 
inteligência emocional. O 
palestrante agradou tanto, 
que dará continuidade aos 
temas na reunião agenda-
da para outubro.  

Em poucas palavras, 
Adilson resumiu para a 
atenta plateia o que é in-
teligência emocional: “É 
aprender a lidar com as 
energias gerais, com as 

emoções, ter capacidade de 
sentir, entender, controlar e 
modificar o próprio com-
portamento e do outro”. E 
não adianta culpar o outro 
pelo que sentimos, “pois 
somos nós mesmos que 
temos que cuidar dos nos-
sos sentimentos”, avisou,  

acrescentando: “Tristeza 
é um momento de alerta 
para nossa vida. O que 
não está indo bem na 
sua vida para você estar 
triste?” 

Dicas
 “A vida é feita de fatos, 

e para toda emoção que a 
gente vive existe por trás 
um processo de pensamen-
to positivo e negativo”, ex-
plicou o especialista. Para 
ilustrar o conceito, Adilson 
sugeriu aos aposentados e 
pensionistas assistirem ao 
filme Divertida Mente, 
sucesso de público e críti-
ca da Disney e da Pixar. O 
enredo se desenrola dentro 
da cabeça de uma meni-
na de 11 anos, onde cinco 
emoções – alegria, tris-
teza, medo, raiva e nojo 
– são responsáveis por 
processar as informações e 
armazenar as memórias. 
O diretor Pete Docter teve a 
ajuda de psicólogos e neu-
rologistas para escrever o 
roteiro.

Finanças 
da entidade

Nessa reunião do 
dia 29 de agosto, a 
direção sindical ex-
pôs, mais uma vez 
aos aposentados e 
pensionistas, a si-
tuação de penúria 
em que se encontra 
o Sintufrj, por conta 
da irresponsabilida-
de da gestão anterior 
liderada pela Tribo. 
Inclusive, em vir-
tude da situação fi-
nanceira muito difícil 
da entidade, somente 
cinco representantes 
do segmento na UFRJ 
seriam enviados à 
Plenária Nacional de 
Aposentados e Assun-
tos de Aposentadoria, 
de 27 a 30 de setem-
bro, em Brasília. 

“Além das dívidas 
trabalhistas e multas, 
superfaturamento de 
obras e equipamen-
tos, num total de mais 
de R$ 5 milhões, há 
as   indenizações dos 
advogados Diogo e 
André Viz. Por falta de 
dinheiro, suspendemos 
temporariamente o pa-
gamento à Fasubra e 
continuamos inadim-
plentes com a CUT”, 
disse a coordenadora-
-geral do Sintufrj Neu-
za Luzia. 

A dirigente acres-
centou que o fluxo 
de caixa do Sindica-
to está aberto para 
quem quiser consta-
tar a veracidade des-
sas informações.  

Má qualidade de vida faz mal ao coração 
 “Saúde precisa ser tratada no âmbito socioeconômico”, sustenta Nelson Souza e Silva

tribuição de renda e a de-
sigualdade social são os 
principais potencializado-
res dessas doenças. “Quan-
to maior o IDH (Índice de 
Desenvolvimento Huma-
no), menor a morte por 
DCV (doenças cardiovascu-

lares). E se o PIB (Produto 
Interno Bruto) aumenta, 
drasticamente diminuem 
as mortes por DCV. Ou seja, 
a concentração de renda é 
o extermínio da população 
pobre”, explicou Nelson.

Outra constatação da 

pesquisa foi a seguinte: 
um morador de Santa Cruz 
tem 10 vezes mais chan-
ces de desenvolver doenças 
cerebrovasculares/cardio-
vasculares do que um mo-
rador da Gávea, na Zona 
Sul do Rio de Janeiro. Para 
o cardiologista, melhorar 
as condições de vida das 
pessoas é mais efetivo do 
que medidas de conscien-
tização e campanhas de 
prevenção de doenças. “A 
saúde precisa ser tratada 
no âmbito socioeconômi-
co, porque a desigualdade 
social é condicionante para 
a proliferação dessas doen-
ças”, defendeu.   

ADILSON Couto

NELSON Souza e Silva 

Fotos: Renan Silva
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