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O Centro do Rio de Ja-
neiro parou com as 
milhares de pesso-

as que tomaram a Aveni-
da Presidente Vargas, em 
passeata da Candelária à 
Central do Brasil, na sexta-
-feira, 22, Dia Nacional de 
Luta contra a Reforma da 
Previdência Social. 

“Fora Bolsonaro e sua re-
forma” foi a palavra de or-
dem mais repetida na ma-
nifestação organizada pelas 
centrais sindicais e pelas 
Frentes Brasil Popular e Povo 
Sem Medo. Durante todo o 
dia foram realizados atos de 
norte a sul do Estado do Rio. 
Pelos cálculos dos dirigentes 
sindicais, mais de 50 mil es-
tiveram presentes nas ruas 
contra o fim da Previdência.  

Trabalhadores de todas as 
categorias e seus sindicatos, 
militantes dos movimentos 
sociais, jovens e idosos, com 
suas bandeiras, faixas, bó-
tons e camisetas coloridas 
mostraram ao governo Bol-
sonaro e seus aliados no Con-
gresso Nacional que a luta na 
defesa da Previdência Social 
solidária como a que temos 
hoje só está começando. 

Em todo o país, nas prin-
cipais capitais e em algumas 
cidades do interior, mani-
festações como a do Rio de 
Janeiro se repetiram. Nem a 
chuva, que caiu em algumas 
regiões, inclusive no Rio,  im-
pediu os trabalhadores cons-
cientes de irem às ruas nesse 
dia de luta conjunta defen-
der sua aposentadoria e a 
das gerações futuras. 

Mas a luta só está 
começando!

Fora Bolsonaro 
e sua reforma! 

Encontro do mês de março
Quarta-feira, dia 27, às 10h, no 
Espaço Cultural do Sintufrj. Página 2

MANIFESTAÇÃO no Centro do Rio: passeata saiu da Igreja da Candelária em direção à Central do Brasil

Foto: Renan Silva
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Inclusão digital na Praia Vermelha
Mais uma conquista do Sintufrj para os aposentados e pensionistas 

Até o dia 1º de abril, es-
tão abertas as inscrições 
para o curso de Apropria-
ção da Cultura Digital, no 
campus da Praia Vermelha. 
São 15 vagas, que devem 
ser preenchidas logo. As 
aulas serão ministradas às 
segundas-feiras, das 9h às 
11h30, na Central de Pro-
dução Multimídia da Esco-
la de Comunicação (ECO/
UFRJ). Início: segunda-fei-
ra, 1º de abril. 

Desde o ano passado, a 
Coordenação e o Departa-

mento de Aposentados e 
Pensionistas, em parceria 
com o Laboratório de In-
formática para a Educação 
(Lipe), oferecem aos apo-
sentados e pensionistas da 
UFRJ a oportunidade de 
acesso à informática. 

Manter o vínculo – Para 
a direção do Sintufrj, é muito 
importante criar meios para 
manter o vínculo dos apo-
sentados e pensionistas com 
a UFRJ. Garantir o acesso das 
companheiras e companhei-
ros ao curso de Apropriação 

da Cultura Digital é um deles. 

O que é ensinado
Os alunos aprendem a 

lidar com computador e as 
mídias sociais (Facebook, 
WhatsApp etc). As dificul-
dades no manuseio do ce-
lular também são sanadas 
pelos professores. 

Aulas na Cidade Uni-
versitária – No Centro de 
Tecnologia (CT), às segun-
das e quartas-feiras, das 9h 
às 11h30, na sala 200 G do 
bloco H.  

Quem tiver 
dificuldades 
em obter no 
Sigepe a de-
claração de ren-

dimentos para feitura da 
declaração de imposto de 
renda deve entrar em con-
tato com a Coordenação e o 
Departamento de Aposen-
tados e Pensionistas para 
ser auxiliado na tarefa.

Imposto 
de Renda 

Dias: às segundas, terças 
e quintas-feiras.
Local: sede do Sintufrj, na 
Ilha do Fundão.
Horário: das 9h às 16h.
Telefone: (21) 3194-7127.

Plantão de 
atendimento  

Em março, a reunião 
mensal dos aposentados e 
pensionistas será na quarta-
-feira, dia 27, às 9h, no Espa-
ço Cultural do Sintufrj. Pau-
ta: informes gerais e roda de 
conversa “Bem-Estar na Apo-
sentadoria”. 

O palestrante é o gestor 
público da UFRJ, Adilson Cou-
to, pós-graduado em gestão 
da informação, programação 
neurolinguística e inteligên-
cia emocional.   

Reunião 
em março 

Por solicitação da ca-
tegoria, o Sintufrj fechou 
convênio com o Sesc-Rio 
(Serviço Social do Comér-
cio). A parceria abrange to-
das as unidades do Sesc no 
Estado do Rio de Janeiro. 

O que é necessário:  
• Retirar no setor de Con-

vênios do Sintufrj a Carta de 
Encaminhamento, que deve-
rá ser entregue na instituição 
(unidade do Sesc-Rio mais 
próxima de sua residência) 
com a apresentação dos se-
guintes documentos: identi-
dade, CPF, comprovante de 
residência e contracheque.

• Despesas financeiras: 
pagamento na unidade da 
taxa de habilitação: R$ 50,00 
(titular) e R$ 100,00 (titular e 
todos os dependentes). Em 

Convênio Sesc-Sintufrj 
caso de segunda via de car-
tão: R$ 20,00.

• Importante: este convê-
nio não inclui o serviço de 
odontologia oferecido pelo 
Sesc.

Dependentes – Serão 
aceitos como dependentes 
pais, madrasta e padrasto, fi-
lhos e enteados até 18 anos, 
esposa ou esposo, compa-
nheira ou companheiro, 
avós e netos. Todos os sindi-
calizados e seus dependen-
tes serão classificados na 
categoria Conveniados.

Isenção de taxa – Para 
ter direito à isenção do pa-
gamento das taxas, o sindi-
calizado deve comprovar 
renda familiar de até três 
salários mínimos nacionais 
(Programa de Comprometi-
mento e Gratuidade).

Com grande alegria, a Co-
ordenação e o Departamento 
de Aposentados e Pensionis-
tas do Sintufrj cumprimenta 
todas e todos aniversarian-
tes dos meses de fevereiro 
e março. Felicidades, com-
panheiras e companheiros, 
muita saúde e paz! 

Parabéns, 
aniversariantes!
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A Proposta de Emen-
da à Constituição 
(PEC 6/2019) que o 

governo de Jair Bolsonaro 
(PSL) enviou ao Congresso 
Nacional é muito pior que 
a do ilegítimo Michel Te-
mer (MDB), derrubada pe-
las trabalhadoras e traba-
lhadores depois da maior 
greve geral da história, em 
abril de 2017.

A PEC da reforma de Bol-
sonaro dificulta o acesso 
à aposentadoria e reduz o 
valor dos benefícios ao es-
tabelecer a obrigatoriedade 
da idade mínima de 65 anos 
para os homens e 62 anos 
para as mulheres e ao au-
mentar o tempo de contri-
buição de 15 para 20 anos, 
além de retirar da Constitui-
ção o sistema de Seguridade 
Social brasileiro. 

Reforma da Previdência de 
Bolsonaro atinge os aposentados

Todos são prejudicados
“Todos são prejudicados, 

os que já estão e os que vão 
entrar no mercado de traba-
lho, os aposentados e os que 
estão prestes a se aposen-
tar”, diz o presidente da CUT 
nacional, Vagner Freitas. 

Pelas regras atuais, uma 
mulher de 55 anos e com 
25 anos de contribuição te-
ria de trabalhar mais cinco 
anos para se aposentar por 
idade e conseguir receber o 
benefício integral. Ou seja, 
estaria aposentada aos 60 
anos e com 30 anos de con-
tribuição.

Mas a reforma de Bolso-
naro, além de impor a ida-
de mínima de 62 anos, tem 
regras de transição duríssi-
mas. Se o Congresso aprovar 
a PEC, essa mesma mulher 
terá de trabalhar mais sete 
anos (55 + 7 = 62) para se 
aposentar por idade. Ain-
da assim, ela só chegaria 
a 32 anos de contribuição 
(25 + 7 = 32) e não se apo-
sentaria com o benefício 
integral, que, pelas novas 
regras, vai exigir, no míni-
mo, 40 anos de contribuição. 

Fonte: CUT nacional

Somente com muita 
mobilização da 
classe trabalhadora 
impediremos esse 
crime contra a nossa 
sobrevivência com o 
mínimo de dignidade! 
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Aposentadoria 
dos servidores 
públicos

Regra atual – Aposen-
tadoria por tempo de con-
tribuição com 30 anos de 
contribuição + 55 anos de 
idade para mulheres e 35 
anos de contribuição + 60 
anos de idade para os ho-
mens. Além disso, é neces-
sário o mínimo de 10 anos 
de tempo de serviço públi-
co e de 5 anos no cargo.

Regra PEC 6/2019 – 62 
anos de idade para mu-
lheres e 65 anos de idade 
para os homens + 25 anos 
de contribuição. Vale 
para estados, municípios 
e Distrito Federal, que 

poderão ampliar suas alí-
quotas para no mínimo 
14%, caso registrem défi-
cit financeiro e atuarial. 
Limita incorporação de 
gratificações, obrigação 
de instituir previdência 
complementar em 2 anos. 

Risco/Problema – Re-
tarda o acesso ao benefí-
cio; ignora que no serviço 
público há enormes desi-
gualdades entre as diversas 
ocupações/carreiras e entre 
as esferas (União, Estados 
e Municípios); ignora di-
ferenças regionais; impõe 
um tempo de contribuição 
superior ao do RG (Regime 
Geral) e alíquotas maiores, 
com uma concentração/
peso maior em salários de 
valores médios. 
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Nos últimos 12 me-
ses, 16 milhões de 
mulheres sofreram 

algum tipo de violência. A 
cada hora, 536 mulheres 
foram vítimas de agressão 
física no último ano (4,7 mi-
lhões). A maioria continua 
sendo vítima de violência 
dentro de casa (42%).

Apenas 10% relatam ter 
buscado uma delegacia da 
mulher após o episódio 
mais grave de violência so-
frida. Infelizmente, após so-
frer uma violência, mais da 
metade das mulheres (52%) 
não denunciou o agressor 
ou procurou ajuda.

Dormindo com 
o inimigo
Grande parte das mulhe-

res que sofreram violência 
dizem que o agressor era 
alguém conhecido (76,4%). 
Houve um crescimento de 
25% em relação a 2016. 
Dentre os vínculos mais ci-
tados, destacam-se namo-
rado/cônjuge/companheiro 
como o principal perpe-
trador (23,8%), vizinho 
(21,1%), seguidos de ex-
-cônjuge, ex-companheiro 
e ex-namorado (15,2%).

Mulheres pretas e par-
das são mais vitimadas do 
que as brancas; as jovens, 
mais do que as mais velhas. 
Os dados são de um levan-
tamento do Datafolha, fei-
to em fevereiro deste ano, 
encomendado pela ONG 
Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública (FBSP) para 
avaliar o impacto da vio-

Violência aumenta a cada dia 
Em casa é que acontece a maior parte dos crimes contra a mulher

lência contra as mulheres 
no Brasil.

A segunda edição da pes-
quisa “Visível e invisível: 
a vitimização de mulheres 
no Brasil” revela que as 
experiências de assédio e 
violência física e psicológi-

No Brasil, a diferença 
de renda entre homens e 
mulheres aumentou após 
23 anos, segundo o rela-
tório “País estagnado: um 
retrato das desigualdades 
brasileiras”, divulgado no 
fim de 2018 pela organi-
zação não governamen-
tal Oxfam. 

 Estudo divulgado pela 
Oxfam em janeiro deste 

A desigualdade é sexista
ano mostra que a diferen-
ça entre ricos e pobres é 
um impedimento para al-
cançar a igualdade entre 
mulheres e homens, e que 
as políticas econômicas aca-
bam aumentando mais essa 
diferença. 

São as mulheres as 
mais afetadas nas polí-
ticas de austeridade, e a 
desigualdade de gênero é 

ca sofridas pelas mulheres 
nas pesquisas de 2017 e 
2019 não tiveram redução. 

Assédio dobra
Além da agressão ou vio-

lência, a pesquisa também 
apresentou uma série de 

situações que caracterizam 
assédio, como comentários 
desrespeitosos ou ser bei-
jada sem consentimento: 
37,1% das mulheres, cerca 
de 22 milhões, responde-
ram ter sido assediadas no 
último ano.

Esse valor mais do que 
dobra quando se avalia a 
faixa etária. De 16 a 24 anos 
– 66,1%. De 25 a 34 anos, o 
percentual também é alto, 
isto é, 53,9%.

Ações conjuntas – Os da-
dos apresentados no relató-
rio indicam que a violência 
é uma realidade no coti-
diano das mulheres brasi-
leiras. Em sua conclusão, a 
pesquisa aponta que para 
superá-la é preciso um con-
junto de ações que envolva 
o acolhimento da vítima, o 
acesso à Justiça, a punição 
do agressor e estratégias de 
prevenção que trabalhem a 
origem de todas as violên-
cias contra a mulher.

proposital, diz o estudo. 
O atual modelo econômi-
co neoliberal piorou ain-
da mais essa realidade: 
cortes nos serviços públi-
cos, redução de impos-
tos para pessoas físicas 
e jurídicas mais ricas e 
achatamento de salários 
prejudicaram mais as 
mulheres do que os ho-
mens.

Foto: Internet

MULHERES negras são as principais vítimas de uma sociedade desigual
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