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Nem no pior pesadelo 
seria possível imaginar 
que o Brasil fosse mergu-
lhar num cenário tão ad-
verso. A esperança some 
do horizonte quando se 
tenta uma reforma da Pre-
vidência que pune os po-
bres, o desemprego se am-
plia e o hóspede do Palácio 
do Planalto irradia ódio, 
preconceito e desprezo 
pela vida alheia. 

Passo 
atrás

AMIZADE, carinho e respeito são os sentimentos que emolduram os encontros mensais promovidos pelo Sintufrj dos 
aposentados e pensionistas. Na reunião de junho, os festejos juninos, a natureza e a cultura digital foram os temas das 
trocas de saberes. As atividades foram encerradas com uma quadrilha, animada pelo Espaço Saúde Sintufrj. Página 3   

Quarta-feira, dia 24, às 9h30, no Espaço Cultural do Sintufrj. Página 2 

Reunião do mês de julho

Fotos: Renan Silva
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Muita paz, 
saúde, felicida-
de e alegria é o 
que deseja a Co-
ordenação e o 
Departamento 

de Aposentados e Pensionis-
tas do Sintufrj às companhei-
ras e companheiros aniver-
sariantes do mês de julho. 

24 de julho: reunião dos 
aposentados e pensionistas

A Coordenação e o De-
partamento de Aposen-
tados e Pensionistas do 

Sintufrj estão preparando uma 
agenda substanciosa para a 
reunião deste mês de julho, 
que será na quarta-feira, dia 
24, com início às 9h30, no Es-
paço Cultural do Sindicato, na 
Cidade Universitária. 

Esta reunião comemorará 
o Dia Mundial dos Avós, data 
celebrada anualmente em 26 

de julho e que tem por obje-
tivo homenageá-los e agra-
decer a eles a consideração 
e o carinho que dedicam aos 
netos. O café da manhã cole-
tivo, portanto, será especial.

Programação
As coordenadoras estão 

agendando com profissio-
nais qualificados duas pales-
tras, cujos temas têm tudo 
a ver com a celebração que 

está sendo preparada: uma 
é sobre a importância do 
convívio dos avós com seus 
netos, e a outra, com um ge-
riatra, que abordará a difícil 
tarefa de cuidar de nossos 
pais. 

Como ocorre em todas 
as nossas reuniões, profis-
sionais de educação física 
e fisioterapeutas do Espaço 
Saúde Sintufrj darão aque-
la aulinha básica de alon-

gamento, e, quiçá, haverá 
também uma palhinha de 
ioga, além de muitas dicas 
de bem-estar físico e mental. 

A Coordenação-Geral da 
nossa entidade de classe 
participará com informes 
importantes sobre assuntos 
do nosso interesse e sobre 
conjuntura nacional e inter-
nacional. Tudo isso e muito 
mais. Portanto, não perca a 
reunião de julho!

Foi vítima de golpistas? Procure o Sintufrj 
Servidores 

aposentados e 
na ativa conti-
nuam sendo ví-
timas de pessoas 
inescrupulosas 
– agenciadores 

e representantes de instituições 
financeiras – ao contratarem 
empréstimos consignados. Os 
descontos nos contracheques 

por conta desses golpes po-
dem chegar a 2% do salário 
bruto mensal dos lesados.  

Os golpistas utilizam a do-
cumentação e a assinatura 
dos servidores para fazer as 
operações fraudulentas, que 
depois são confirmadas ele-
tronicamente pela UFRJ. 

As vítimas dos golpistas 
se tornavam "sócias" das 

tais instituições financeiras, 
o que deveria dar direito 
a vantagens, como descon-
to em farmácias, mas parte 
dos benefícios prometidos 
não são acessíveis ou sequer 
existem.

Se você não reconhecer 
qualquer desconto no contra-
cheque, procure o Dejur Cível 
do Sintufrj. Ligue pelo telefo-

ne fixo (21) 3194-7133 ou pelo 
WhatsApp (21) 96549-2530 
para agendar atendimento. 
Compareça no dia agendado 
munido dos contracheques 
em que ocorreram os descon-
tos indevidos, cópia do con-
trato firmado com a institui-
ção financeira, comprovante 
de residência e documento 
de identificação.

Todos os anos, o dia 17 de junho homenageia as trabalha-
doras e trabalhadores que dedicaram sua vida a servir o pú-
blico, exercendo funções em órgãos, instituições e empresas 
públicas, no âmbito federal, estadual e municipal. Emprego 
esse que se tem acesso por concurso público.

O funcionário ou servidor público de todos os setores de 
serviços são essenciais para o funcionamento das instituições 
públicas e, portanto, para a organização de uma nação demo-
crática. A aposentadoria dessas cidadãs e cidadãos simboliza 
o fechamento de um ciclo de dedicação, empenho e respeito. 

Dia do funcionário 
público aposentado 

Dias: às segundas, terças e quin-
tas-feiras.
Local: sede do Sintufrj, na Cidade 
Universitária (Ilha do Fundão). 
Horário: das 9h às 16h.
Telefone: (21) 3194-7127.
Na subsede na Praia Vermelha: 
às terças-feiras.
Horário: das 13h às 16h, com 
Eliane Nascimento.
Telefone: (21) 2542-9143.

Plantão de Atendimento 
aos aposentados e 
pensionistas     

Aos aniversariantes 
de julho, tudo de 
bom!
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“Existem no mundo 
mais de 10 mil fo-
lhas comestíveis 

na natureza. Mas a gente só 
come alface, rúcula, couve, 
cebolinha etc., porque desco-
nhecemos a maioria. As hor-
taliças que conhecemos vie-
ram da Europa. Quantas vezes 
dizemos: ‘O meu quintal está 
cheio de mato!’ Na verdade, 
são plantas não convencio-
nais que a gente nunca nem 
ouviu falar”. Ensinamentos e 
dicas como estas foram a tôni-
ca da palestra acerca do meio 
ambiente (data comemorada 
em 5 de junho) realizada pelo 
artista orgânico e agricultor 
urbano, Ravengard Veloso – 
que atua em projetos de ex-
tensão com alunos da UFRJ, 
como o Ecopontos Muda – na 
reunião do mês de junho do 
Sintufrj de aposentados e 
pensionistas.

“Gerenciamos resíduos e 
transformamos em adubação 
para montagem de hortas ur-
banas. Criamos paisagens or-
gânicas comestíveis para teto, 
parede e piso”, explica Raven-
gard. Ele também oferece cur-
so gratuito de cultivo da terra 
e de produção de nutrientes 
para as plantas para quem 
quer ter sua própria horta, 
jardim ou pomar. Seu lema é 
aproveitar tudo o que vem da 
natureza, e diz com orgulho 
que não compra adubo nem 
vaso. “Quero dividir com vo-
cês o que aprendi cuidando 
diariamente de plantas. Que-
ro que vocês acordem colhen-
do suas folhinhas e façam um 
suco”, ofereceu-se o artista 
orgânico. 

É intenção do Sintufrj mon-
tar com Ravengard um curso 
especialmente para os apo-
sentados e pensionistas.  

A vida que vem da terra

“A informática está na 
nossa vida. O mundo que a 
gente conheceu há 40 anos 
atrás acabou. Não dá para 
ser analfabeto digital. Tudo 
é digital na nossa casa e fora 
dela”, chamou a atenção um 
dos coordenadores do Pro-
grama Laboratório de In-
formática para a Educação 
e Apropriação da Cultura 
Digital, Gilmar Constantino, 
na palestra sobre inclusão 
digital para os aposentados e 
pensionistas. 

Por mais de uma hora ele 
e os instrutores dos cursos 
oferecidos pelo programa 
aos aposentados e pensionis-
tas em parceria com o Sintu-
frj, no Centro de Tecnologia 
(CT) e na Praia Vermelha, 
ensinaram como utilizar 
as redes sociais no celular, 

Inclusão digital: o assunto do momento
explicaram o significado 
de termos como “hashtag”, 
como se usa o WhatsApp, 
fake news (“a informática 
deu voz às pessoas, inclusive 
para pessoas ruins”), entre 
outras informações.

Depoimentos 
José Cris-

tano Soares 
N a s c i m e n -
to, 69 anos, 
aposentado 
da Coppe há 
mais de 20 

anos, mora em Bangu mas 
é frequentador assíduo das 
reuniões mensais. “É um 
convívio necessário, único 
lugar em que o funcionário 
antigo tem voz, independen-
temente de qual seja a ges-
tão do Sintufrj”, afirmou. 

“ V e n h o 
sempre, prin-
cipalmente 
por causa dos 
informes da 
direção e da 
confraterniza-

ção com os colegas, que a gente 
não vê sempre”, disse a aposen-
tada da Escola de Educação Fí-
sica e Desportos, Vera Lucia da 
Silva, 59 anos.

Outra que 
não perde as 
reuniões é a 
pensionista 
Claudete Pe-
reira Peixo-
to, 79 anos. 

“Só falto por doença, porque 
aqui fico sabendo de muitas 
coisas sobre a universidade. 
Gosto muito dos amigos que 
fiz nesses encontros”, contou. 

RAVENGARD e a equipe do Programa Laboratório de Informática para a Educação e Apropriação da Cultura Digital

Fotos: Renan Silva
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As mensalidades 
passarão por revisão, 
e este reenquadra-
mento foi calculado 
com base nos valores 
praticados na data da 
inclusão. Favor entrar 
em contato com o 
Setor de Convênios do 
Sintufrj: (21) 3194-
7102 / 7103.

Surpresa! Um serzinho ilumina a casa

Ser avó ou avô é uma das 
coisas mais fantásticas 
que pode acontecer na 

vida de uma pessoa. Espe-
cialmente porque, em geral, 
a surpresa ocorre na terceira 
idade. Quando a vida parecia 
ter sossegado, surpresa! Um 
serzinho chega para ilumi-
nar a casa.

Os avós sempre têm algo a 
ensinar aos netos. Conviver 
com eles é muito saudável 
para o desenvolvimento in-
fantil, porque podem ofere-
cer toda sabedoria adquirida 
durante a vida a eles, além de 
transmitirem valores signifi-
cativos com histórias marcan-
tes e transformadoras.

A propósito, você sabia que 
pela primeira vez na história 
o mundo tem mais avós do 
que netos? Existem milhões 
de idosos no planeta, segun-

do a Organização das Nações 
Unidas (ONU). Isso significa 
que cada vez mais as famílias 
poderão contar com a impor-
tante contribuição deles na 
educação dos netos (pesquisa 
feita em abril/2019).

De acordo com a ONU, há 

mais idosos no mundo que 
crianças pequenas. São 705 
milhões de pessoas acima de 
65 anos contra 680 milhões 
entre zero e quatro anos. As 
estimativas apontam para um 
crescente desequilíbrio entre 
os mais velhos e os mais jo-

vens até 2050 – haverá duas 
pessoas com mais de 65 anos 
para cada uma entre zero e 
quatro anos. 

Portanto, aproveitem para 
estreitar os laços com os ne-
tos e incentivá-los. Assistir 
a um filme juntos pode ser 
uma ótima ideia para esse 
momento. Sugestões: Moana: 
Um mar de aventuras; Seu eu 
ficar; Viva, a vida é uma festa; 
O diário da princesa; Vovó... 
Zona; A fantástica fábrica de 
chocolate; Pocahontas e Uma 
vida iluminada.

Mas nem todos os avós que-
rem participar ativamente da 
criação dos netos e optam por 
viajar, conhecer novas cida-
des, diferentes culturas etc. 
Quando retornam de suas 
aventuras, têm muitas histó-
rias para compartilhar com 
os netinhos.  

CONVÊNIO

Conveniados

Ilustração: Internet


	Jornal dos aposentados11 p1
	Jornal dos aposentados11 p2
	Jornal dos aposentados11 p3
	Jornal dos aposentados11 p4

