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Quinta-feira, 22 de novembro, 
com início às 9h, no Espaço 
Cultural do Sintufrj. Pauta: 
homenagens a trabalhadores 
aposentados na celebração 
pelo Dia do Servidor. 

Confira a programação na página 4 

Sintufrj ganha 
a ação dos 
atrasados 
dos 26,06%
Leia as orientações do Sindicato 
sobre como você deve agir para 
receber seus direitos. 
Páginas 2 e 3

Plano Bresser

Encontro mensal
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1 - O que é o Plano Bresser
O Plano Bresser é um dos pacotes econômicos do governo Sarney de 1987. Naquela 

época, os servidores públicos ainda eram celetistas, e como o custo de vida estava muito 
elevado e os trabalhadores assalariados não tinham mais poder de compra, foi instituído 
um gatilho que era acionado toda vez que a inflação atingia um determinado patamar. 

A ação movida pelo Sintufrj foi para recuperar os gatilhos que deixaram de ser pa-
gos aos servidores.

2 - Período dos atrasados 
Os atrasados que serão pagos aos servidores na ação do Sintufrj correspondem ao 

período de 17 de julho de 1987 a 11 de dezembro de 1990.

3 - Portal de atendimento 
A direção do Sintufrj, com apoio técnico da assessoria jurídica, criou um portal 

(http://2606-sintufrj.servidor.adv.br/login) no site do Sintufrj para facilitar o acesso 
dos servidores à ação. No portal estão todas as informações, detalhadamente, sobre 
o processo e, importantíssimo, o passo a passo como proceder para o recebimento 
dos atrasados.

4 - Feitura dos cálculos
O Sintufrj solicitou, e a Reitoria aceitou fazer, os cálculos dos atrasados para os sindi-

calizados. Como o número de servidores no processo é grande, os cálculos serão envia-
dos semanalmente de forma gradual. 

Os cálculos feitos pela Reitoria serão revisados pelo calculista contratado pelo Sintufrj. 
Todo esse aparato cuidadoso montado é para garantir que os procedimentos exigi-

dos no processo sejam cumpridos. 

5 - Divulgação dos cálculos
O valor a que cada servidora ou servidor tem direito estará à disposição no portal do 

Sintufrj. O acesso a esse portal é individualizado; portanto, somente a própria pessoa 
terá acesso às suas informações. 

Sintufrj ganha ação dos 
atrasados dos 26,06%
O Sintufrj ganhou o direito de buscar os atrasados dos 26,06% do Plano Bresser. Atenção: Não é o Plano 
Verão que está nos nossos contracheques. E só receberemos os atrasados. Ou seja: todos que fazem parte 
da ação movida pelo Sindicato reivindicando o direito aos 26,06% receberão os atrasados. 

“Trata-se de uma 
vitória parcial, mas 
no momento em que 
a tônica é a retirada 
de direitos sempre 
é bom uma boa 
notícia.”

Neuza Luzia, coordenadora-
-geral do Sintufrj

Repetindo: a 
execução desses 

atrasados 
corresponde ao 

período de 17 de 
julho de 1987 a 11 de 

dezembro de 1990. 
Só os sindicalizados 

nesse período, ou em 
parte dele é que têm 

direito aos valores 
resultantes da ação.
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6 - Custos aos sindicalizados
A execução do processo ficará por conta do escritório de assessoria contratado 

pelo Sintufrj e o pagamento será realizado por honorários contratuais no valor de 
10% da causa. Isso porque nesse processo não existe honorários de sucumbência 
(a parte paga pela ré ao advogado vencedor do processo). 

Dos 10% pagos por cada servidor que está no processo, o escritório repassará 1% 
ao Sintufrj e meio por cento para remunerar o calculista. 

7 - Sindicalizados e não sindicalizados 
Todos os que estão no processo têm direito a receber os atrasados dos 26,06%, mas 

o Sintufrj só tem poder de fazer a execução para quem for sindicalizado à entidade. 
E mais: se algum sindicalizado não quiser fazer a execução pelo Sintufrj, não tem 

problema: deve procurar outros meios. Esse mesmo procedimento vale para os não 
sindicalizados.

O servidor não sindicalizado que se sindicalizar receberá o mesmo tratamento dos 
já sindicalizados.

8 - Quem tem ação individual
Quem tem ação individual ou que já recebeu o Plano Bresser não poderá fazer a 

execução desse processo (individual) pelo Sintufrj.

10 - Como fica a situação dos pensionistas?
a) O pensionista do servidor antes do Plano Bresser pode ir direto ao portal, por-

que é o CPF dele que está cadastrado. Ele foi pessoalmente prejudicado.

b) A situação do pensionista herdeiro do servidor tem várias nuances. Então, cada 
caso tem que ser tratado de forma específica. A assessoria jurídica criou mecanismos 
próprios para o tratamento dos casos. 

9 - Como fica o caso de quem pediu PDV?
Terá que ser tratado de forma específica, individualizada, fora dos procedimentos 

organizados através do portal. O mesmo vale para os servidores que estão na ação mas 
foram transferidos para outras universidades. Portanto, sem vínculo, hoje, com a UFRJ.

Para promovermos a execução 
em seu nome, o escritório 
necessitará dos seus dados 
cadastrais pessoais e cópia 
dos seguintes documentos, 
os quais devem ser digitali-
zados e enviados pelo portal 
http://2606-sintufrj.servidor.
adv.br/login: identidade, 
CPF, comprovante de ende-
reço e contracheque atual.

Além disso, é necessária a 
procuração para os advogados 
atuarem. A procuração já pre-
enchida está disponível neste 
portal. 
A procuração deve ser impressa, 
assinada, ter a firma reconhe-
cida, ser digitalizada e enviada 
pelo portal.

Depois, a procuração original 
deve ser entregue na sede do 
Sindicato (na Av. Brigadeiro 
Trompowsky, Praça Jorge 
Machado Moreira, s/nº, Ilha do 
Fundão, Rio de Janeiro).

Passo a passo

http://2606-sintufrj.servidor.adv.br/login

Veja aqui se seu 
nome está na 

listagem ou acesse
www.sintufrj.org.br

NUM VÍDEO postado no site e 
nas redes sociais do Sindicato, a 
coordenadora-geral Neuza Luzia 
expõe detalhes sobre a execução 
dos atrasados do Plano Bresser e 
os passos a seguir

Este é o endereço do portal no site do Sintufrj para ter acesso à 
ação. Quem tiver dificuldades deve ligar para a entidade pelos 

seguintes telefones: (21) 3194-7101 ou 3194-7100. 

Muita atenção. Quem tiver 
dúvidas e dificuldades de 
entender as etapas para 
receber os atrasados dos 
26,06% pode e deve com-
parecer ao Sindicato para 
obter esclarecimentos.
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O câncer de próstata 
é o segundo tipo 
mais comum entre 

os homens no Brasil e no 
mundo, ficando atrás ape-
nas do câncer de pele não 
melanoma. Quando a do-
ença é detectada em fase 
inicial, a chance de cura 
ultrapassa os 90%. 

Diagnóstico
Na fase inicial, o cân-

cer de próstata não apre-
senta sintomas. Quando 
alguns sinais começam 
a aparecer, cerca de 95% 
dos tumores já estão em 
fase avançada, dificul-
tando a cura. 

Reunião dia 22 de novembro 

 9h – Abertura com coffee break.
 9h30 – Yoga (no Espaço Saúde Sintufrj) e valorização 

da vida e autoconhecimento, com Ana Maria Esteves. 
 10h – Breve apresentação e exposição dos trabalha-

dos confeccionados pelos alunos das oficinas de pin-
tura e patchwork  do Sintufrj. 

 10h30 – Palestra “Valorização do Servidor Públi-
co”, com Adilson Couto, da Pró-Reitoria de Gradua-
ção (PR-1).

 11h15 – Dinâmica de grupo: atividades de integra-
ção com os presentes (Angélica). 

 12h – Homenagens a servidoras e servidores apo-
sentados.

 12h30 – Informes e encerramento. 

Este será o último encontro do ano e homenageará companheiros pelo Dia do Servidor
Em novembro, o nosso 

encontro mensal será na 
quinta-feira, 22, no Es-
paço Cultural do Sintufrj 
(Fundão), e, como será o 
último deste ano promo-
vido pela Coordenação 
e pelo Departamento de 

Plantão de Atendimento 
Aos aposentados e pensionistas pelo Sintufrj

 Às quartas-feiras, das 10h às 15h, na sede do Sin-
tufrj, no Fundão.

Mas quem preferir pode se comunicar com a Coor-
denação e o Departamento de Aposentados e Pen-
sionistas do Sintufrj por telefone: (21) 3194-7100 ou 
por e-mail: aposentado@sintufrj.org.br.

Novembro Azul

O que você precisa saber 
sobre o câncer de próstata
Diagnóstico precoce é o caminho para a cura. Vá ao médico!

Aposentados e Pensionis-
tas, uma programação es-
pecial foi preparada para 
a data, com homenagens 
a companheiras e compa-
nheiros pelo Dia do Servi-
dor (comemorado em 28 
de outubro). 

Veja a programação:

Os sintomas são: dores na 
parte baixa das costas, ossos, 
corpo ou na pélvis (abaixo 
dos testículos), dores ao uri-
nar, vontade de urinar com 
frequência, presença de san-
gue na urina e/ou no sêmen, 
diminuição do jato da urina, 
sensação de que a bexiga 
não esvaziou completamen-
te ao urinar, disfunção eré-
til, dificuldade para iniciar 
a urinar e parar a passagem 
da urina, dor ao ejacular e 
insuficiência renal. 

Tratamento 
A indicação de tratamen-

to depende de vários aspec-
tos, como estado de saúde, 

estadiamento da doença 
e expectativa de vida. Em 
casos de tumores de baixa 
agressividade, há a opção da 
vigilância ativa, em que pe-
riodicamente se faz um mo-
nitoramento da evolução da 
doença, intervindo se hou-
ver progressão desta. Por 
isso, é importante que haja 
sempre o acompanhamento 
de um médico oncologista e 
um urologista.

Como as causas do câncer 
são, em geral, multifatoriais 
e a doença é completamen-
te silenciosa, a prevenção é 
feita com uma dieta balan-
ceada, prática de atividades 
físicas, controle do peso, 
diminuição do consumo de 
álcool e corte do cigarro (ta-
baco). Caso haja fatores de 
risco, como histórico fami-
liar da doença (pai, irmão 
e tio), obesidade ou se o pa-
ciente for negro (homens ne-

gros sofrem maior incidên-
cia deste tipo de câncer), o 
cuidado deve ser maior.

 
Prevenção é
fundamental
A realização de exame 

de toque retal e exame 
de sangue PSA (antíge-
no prostático específico) 
com um urologista a par-
tir dos 45 (se houver fato-
res de risco) ou 50 anos 
(sem estes fatores) é fun-
damental. Tais procedi-
mentos permitem avaliar 
alterações da glândula, 
como o endurecimento 
ou a presença de nódulos 
suspeitos. Outros exames 
poderão ser solicitados se 
houver suspeita de cân-
cer de próstata, como  a 
biópsia transretal guiada 
por ultrassom, em que 
são retirados fragmentos 
da próstata para análise.
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