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Dois projetos 
em disputa

Pense bem antes de vo-
tar. Pense em você, 
na sua família, nos 

seus netos. Pense no presen-
te e no futuro. Pessoas que 
você ama sofrerão as conse-
quências de uma reforma da 
Previdência que casse a apo-
sentadoria; com mais uma 
reforma trabalhista que as 
obrigue a se escravizar; da 
falta de escolas e universi-
dades públicas; da falta de 
hospitais para atendimento.

Enfim, sofrerão as conse-
quências da ausência de es-
perança e de perspectiva de 
uma vida decente.
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 Muita paz, alegria, saúde e felicidades às compa-
nheiras e companheiros que aniversariaram ou ain-
da celebrarão aniversário no mês de outubro! 

Viver é um ato de amor e de entrega, por isso mesmo não 
é uma tarefa fácil para a maioria de nós. Não percamos, por-
tanto, um instante sequer da vida sem compartilhar nossas 
esperanças e expectativas com quem queremos bem! 

 
“Sonha e serás livre de espírito... luta e serás livre na vida.”  

                  Che Guevara
  

Por conta da expectativa 
em relação ao resultado da 
eleição presidencial, a Co-
ordenação e o Departamen-
to de Aposentados e Pensio-
nistas do Sintufrj acharam 
por bem remarcar para o 
dia 22 de novembro a data 
da reunião anteriormente 
agendada para 31 de outu-
bro. E, excepcionalmente, o 
próximo encontro não será 
numa quarta-feira, mas 
numa quinta-feira.

Na próxima edição do 
Jornal dos Aposentados 
divulgaremos a programa-

Reunião dia 22 
de novembro

ção completa da reunião, 
que também marcará o en-
cerramento das atividades 
deste ano da Coordenação 
e do Departamento dos 
Aposentados e Pensionis-
tas da entidade. O caráter 
de confraternização e ho-
menagens do encontro está 
mantido. Afinal, 28 de ou-
tubro comemoramos o Dia 
do Servidor Público e 20 de 
novembro, o Dia Nacional 
da Consciência Negra. 

Esperamos celebrar as 
duas datas com o coração 
cheio de alegria. 

5º Encontro reúne 
308 participantes 

A Coordenação de Apo-
sentados e Assuntos de Apo-
sentadoria da Fasubra agra-
deceu aos sindicatos da base 
da Federação que enviaram 
delegados ao 5º Encontro 
Nacional de Aposentados, 
Aposentandos e Pensionis-
tas, realizado de 27 a 29 de 
setembro, na UnB, “mesmo 
com muita dificuldade por 
conta da conjuntura que 
está exigindo luta diária em 
defesa dos direitos já con-
quistados”. Participaram 37 
entidades, totalizando 308 
representantes. O Sintufrj 
participou deste importante 
evento com cinco compa-
nheiras indicadas na reu-
nião mensal dos segmentos 
(veja foto).

“Participar do encontro 
organizado pela Fasubra 
foi muito bom, porque os 
temas discutidos foram de 
grande relevância para a 
classe, como, por exemplo: 
termos direito de negociar 
o aumento dos planos de 
saúde; cuidados ao fazer-
mos empréstimos consig-
nados; a importância de 
lutarmos pela manutenção 

da  paridade; participação 
dos aposentados em impor-
tantes decisões nas univer-
sidades, como votar para 
reitor; direito a uma identi-
dade funcional de aposen-
tado; e o aposentado estar 
representado nas negocia-
ções salariais, entre outros 
temas”, enumerou a apo-
sentada Marinês Vitoriano 
da Cruz de Souza, que  inte-
grou a comitiva do Sintufrj 
a Brasília.   

Deliberações
Entre os encaminhamen-

tos aprovados constam: a 
Fasubra deve dar continui-
dade à luta pelo reposicio-
namento dos aposentados 
e pensionistas no PCCTAE; 
pela extensão da Lei nº 
12.772/12 aos aposentados 
e pensionistas, que diz res-
peito ao somatório da carga 
horária dos certificados de 
capacitação e incentivo à 
qualificação, conforme re-
solução congressual e pela 
desaposentação. O encontro 
também indicou o voto nos 
candidatos de esquerda para 
o Parlamento e #EleNão!  

Parabéns! 
Aniversariantes 

de outubro!

MUDANÇA DE DATA

MARIA Sidônia, Dorvalina, Maria Evangelina, Helena e Marinês

Foto: Divulgação
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Riscos da escolha errada 
No domingo, 28 de outu-

bro, espera-se que os 147,3 
milhões de eleitores em 
todo o país voltem às ur-
nas para votar em um dos 
dois candidatos a presi-
dente da República. É bom 
comparar a história e as 
propostas de cada um.

De um lado, o ímpeto 
privatista do candidato 
Jair Bolsonaro, expres-
so em suas propostas, é 
uma ameaça à universi-
dade pública.

Do outro, o aperfeiço-
amento dos programas 
que foram aplicados nos 
governos do PT – inclu-
sive aqueles de inclusão 
de pobres.

Paridade e estabilidade
Até hoje, somos a única 

categoria dos servidores pú-
blicos federais a manter a es-
tabilidade entre ativos e apo-
sentados. Uma conquista da 
greve de 2001, que impôs um 
recuo ao governo neoliberal 
de FHC e que nos garantiu al-
gumas vitórias, entre as quais 
a paridade salarial. E, em 2005, 

no governo Lula, conquista-
mos a carreira (PCCTAE).

Mas num eventual governo 
de ultradireita, um trator pas-
sará por cima dos servidores. 
Sua equipe já avisou que vai 
acabar com a estabilidade 
no serviço público, afirman-
do que é preciso aproximar 
a administração pública da 

gestão privada. A parida-
de está no mesmo barco, 
um direito  conquistado com 
muita luta. O apoio do projeto 
direitista à lei aprovada pelo 
governo Temer que conge-
lou os gastos públicos na 
educação, saúde etc estran-
gula a campacidade de in-
vestir do Estado.

Universidade pública X universidade privada
Causam indignação as 

propostas apresentadas pelo 
projeto da ultradireita que 
apontam para privatização 
da universidade pública. 

O general da reserva Alés-
sio Souto, influente na ul-
tradireita, em entrevista ao 
site UOL sobre educação, ci-
ência e tecnologia, afirmou 
que o modelo de escolha de 
reitores, baseado em uma 
eleição interna, precisa ser 
revisto. Adeus à autonomia 
universitária!

“Se você tem eleição como 

os resultados que você tem 
no Brasil, eu, pessoalmente, 
não considero isso demo-
crático. Você não pode ter 
um processo democrático 
que resulte em gestores de 
uma atividade fundamental 
que só sejam majoritaria-
mente integrantes de uma 
corrente de pensamento 
político e ideológico”, disse 
o general ao UOL. 

O general defendeu a eli-
minação do que classifica 
como “ideologização” na 
educação brasileira e que 

“os livros de história que não 
tragam a verdade sobre 64 
sejam eliminados”. Ou seja, 
agora são os militares e a ex-
trema direita que vão ensi-
nar história às crianças e aos 
jovens. 

À revista Exame, Bolsona-
ro confirmou que pretende 
diminuir os investimentos 
no ensino superior, porque, 
segundo ele, há uma pre-
ponderância da esquerda 
nos meios universitários. Ele 
repetiu a ameaça na Globo-
News, no dia 28 de agosto.

Foto: Internet
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Previna-se! Os riscos 
aumentam com a idade 

Diagnóstico – O princi-
pal sintoma do câncer de 
mama é a presença de um 
nódulo fixo, geralmente 
indolor, nos seios, axila 
ou pescoço. Ele está pre-
sente em 90% dos casos, 
quando o câncer é des-
coberto pela própria mu-
lher. Além deste sintoma, 
pele da mama averme-
lhada, retraída ou com a 
aparência de uma casca 
de laranja, qualquer sa-
ída de líquido anormal 
das mamas e alterações 
no mamilo também são 
indícios.

É fundamental que o pú-
blico feminino a partir dos 
40 anos realize anualmente 
a mamografia. Mulheres, 
sobretudo a partir dos 50 
anos, são propensas a de-
senvolver a doença. Porém, 
na última década, a incidên-
cia entre jovens com menos 
de 35 anos passou a repre-
sentar entre 4% e 5% de to-
dos os casos.

No caso do colo do útero, 
o principal fator de risco é o 
papilomavírus (HPV), sexu-
almente transmissível. O uso 
prolongado de pílulas anti-
concepcionais e o tabagismo 
também podem ocasionar o 
aparecimento do câncer. 

Autoexame – Deve ser 
feito mensalmente, entre 
o 7º e o 10º dia, contados 
a partir do 1º dia da mens-
truação. Para mulheres 
que não menstruam, é ne-
cessário que escolham um 
dia do mês para realizá-lo. 
Para examinar a mama 
esquerda, coloque a mão 
esquerda atrás da cabeça 
e apalpe com a mão direi-
ta. Com a mama direita, 
ponha mão direita atrás 
da cabeça e apalpe com a 
mão esquerda. Após esse 
processo, tateie toda a área 
debaixo dos braços. Com os 
mamilos, os pressione sua-
vemente e verifique se há 
alguma secreção.

Tratamento – O câncer 

de mama possui, em média, 
quatro tipos mais comuns e 
outros raros. Com isso, o tra-
tamento não é padrão, afinal 
cada tipo de tumor tem uma 
intervenção específica – que 
deve ser prescrito pelo médi-
co oncologista. 

Já para o câncer de colo de 
útero, os tratamentos mais 
comuns são a cirurgia e a 
radioterapia. Isso se define 
a partir do estadiamento da 
doença, tamanho do tumor e 
fatores pessoais, como idade 
e desejo de ter filhos. 

Fonte: Ministério da Saúde/Inca

Existem características pes-
soais que influem no modo 
como cada indivíduo é afe-
tado pelo estresse. Para se 
manter saudável e saber 
enfrentar as situações es-
tressantes, as seguintes di-
cas podem ser úteis: 

1 - Problemas: confie na 
própria capacidade para 
encontrar soluções e enca-

O câncer de mama é 
o tipo mais comum 
entre as mulheres 

no Brasil e no mundo, segui-
do pelo câncer de colo do 
útero – que constitui a quar-
ta maior morte de mulhe-
res por câncer no país. Por 
isso, desde 2008, o Instituto 
Nacional do Câncer (Inca) 
realiza anualmente a cam-
panha Outubro Rosa, que 
visa promover a conscien-
tização sobre a importância 
do diagnóstico precoce dos 
tumores e compartilhar in-
formações a respeito.

De acordo com o Sistema 
de Informações sobre Mor-
talidade (SIM), só em 2013 
foram 14.388 mortes cau-
sadas pelo tumor na mama 
– sendo 14.207 mulheres e 
181 homens –, que, apesar 
de ser raro, representa 1% 
do total de casos. Já pela 
doença no colo do útero, fo-
ram registrados 5.430 óbi-
tos na população feminina 
no mesmo ano.

Dicas para se tornar imune ao estresse
rar as consequências.

2 - Mudar: não seja resis-
tente a mudanças, positivas 
ou negativas, nem as julgue 
como uma ameaça a sua se-
gurança. 

3 - Crises: considere-as 
como parte da vida e uma 
oportunidade de cresci-
mento. Não as encare como 
situações apocalípticas ou 

irremediáveis.
4 - Compromissos: nunca 

os evite. Ao contrário, sin-
ta que assumi-los garante 
uma nova direção à vida.

5 - Estima: considere-se 
uma pessoa valiosa e acre-
dite que o que faz é impor-
tante e proveitoso.

6 - Afeto: conte com uma 
ampla rede de apoio, que 

tem início na família e se 
irradia para os amigos e os 
colegas de trabalho e escola.

7 - Respiração: poucos sa-
bem que o simples fato de 
respirar corretamente re-
duz consideravelmente o 
nível de estresse, controla 
a ansiedade e diminui a 
tensão. 

Fonte: Coleção Bem-Estar
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