Jornal dos Aposentados
Ano I – Nº 10

Maio de 2019

Mobilização rumo
à greve geral em
14 de junho

SINTUFRJ

www.sintufrj.org.br

Mais de um milhão de
pessoas nas ruas em mais
de 200 cidades do país, entre
professores, técnicos-administrativos, estudantes, pais
de alunos e trabalhadores
de outras categorias, em 15
de maio – Dia Nacional de
Luta contra o corte nas verbas das instituições federais
de ensino: universidades,
institutos e Colégio Pedro II.
A situação da UFRJ é gravíssima com a redução de
41% do seu orçamento. A
maior universidade federal
brasileira pode ser obrigada
a interromper suas atividades no fim de maio.
Contra os ataques à educação pública e a reforma da
Previdência Social, que irá
acabar com as aposentadorias, greve geral no dia 14 de
junho. Página 3

PASSEATA na Avenida Presidente Vargas/Rio de Janeiro

Aposentados têm novo prazo para ajuizar ações dos 26,05% (Plano Verão). Página 2
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DOIS PONTOS

Novo prazo para ajuizamento de
ações dos 26,05% (Plano Verão)
Tendo em vista a grande
demanda de aposentados que
tiveram os 26,05% (Plano Verão) retirados do contracheque em dezembro de 2018, a
direção sindical do Sintufrj
determinou a abertura de
novo prazo para ajuizamento
de ações com a perspectiva
de recuperar o índice.

Prazos – De 27 de maio ao
dia 3 de julho, os aposentados
devem procurar a sede do Sintufrj, na Cidade Universitária
(Fundão), de segunda a quarta-feira, das 9h às 14h, e falar
com Leila, da Coordenação e
do Departamento de Aposentados e Pensionistas, com os
seguintes documentos:

Cópia de RG; cópia de
CPF; cópia de comprovante de residência no nome
do sindicalizado; contracheques emitidos a partir
de novembro de 2018; procuração e declaração de
hipossuficiência, que deverão ser preenchidas e assinadas presencialmente.

Aviso sobre o Plano Bresser (26,06%)
Um conjunto de pessoas que
está na listagem oficial do Plano Bresser (26,06%) ainda não
teve seus cálculos disponibilizados no site do Sintufrj. Se

Fundão – (21) 3194-7101, 31947104 e 3194-7100; subsede no
Hospital Universitário – (21)
3938-6149; e subsede na Praia
Vermelha – (21) 2542-9143.

Plantão de atendimento

Reunião
de junho já
tem data
Em junho, a reunião dos
aposentados e pensionistas será no dia 19, quarta-feira, véspera do feriado
de Corpus Christi. As atividades começam às 9h30,
com o café da manhã, e
seguem com informes da
direção sindical sobre assuntos do interesse de todos, palestras e dinâmicas
voltadas para a qualidade
de vida e o bem-estar físico
e mental.
Quem frequenta as reuniões sabe da importância
desses encontros de trocas
de experiências e saberes.
A Coordenação e o Departamento de Aposentados e
Pensionistas do Sintufrj esperam você, companheira e
companheiro!

CNPJ:42126300/0001-61
Cidade Universitária - Ilha do Fundão
Rio de Janeiro - RJ
Cx Postal 68030 - Cep 21941-598

esse for o seu caso, por favor,
procure a sede ou as subsedes
sindicais do Sintufrj.
Faça contato pelos seguintes
telefones: sede do Sintufrj, no

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

Curso de
inclusão digital
na Praia Vermelha
Os interessados em aprender a lidar com computador,
mídias sociais (Facebook, WhatsApp etc.) não podem perder
essa oportunidade que o Sintufrj está oferecendo, em parceria
com o Projeto de Apropriação
da Cultura Digital do Centro de
Tecnologia (CT). Os professores
do curso de inclusão digital esclarecem, inclusive, dúvidas sobre o manuseio do celular.

Na Praia Vermelha as aulas
são ministradas às segundas-feiras, das 9h às 11h30, na Central de Produção Multimídia da
Escola de Comunicação (ECO/
UFRJ). Os interessados podem
fazer sua matrícula às terças-feiras, das 13h às 16h, na subsede sindical no mesmo campus.
Telefone: (21) 2542-9143.
Na Cidade Universitária
(Fundão), as aulas são no Centro de Tecnologia (CT), às segundas e quartas-feiras, das 9h às
11h30, na sala 200 G do bloco H.
O curso é gratuito em qualquer
um dos locais.

Convênio
Sintufrj-Sesc
A direção sindical fechou
convênio com o Serviço Social do Comércio (Sesc-Rio), e
os aposentados e pensionistas
e seus dependentes podem
usufruir desta parceria em
qualquer unidade do Sesc no
Estado do Rio de Janeiro.
O que é necessário
• Retirar no setor de Convênios
do Sintufrj a Carta de Encaminhamento, que deverá ser entregue na unidade do Sesc-Rio
mais próxima de sua residência com a apresentação dos
seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de
residência e contracheque.
Despesas financeiras
• Pagamento na unidade Sesc-Rio da taxa de habilitação:
R$ 50,00 (titular) e R$ 100,00
(titular e todos os dependentes). Em caso de segunda via
de carteira: R$ 20,00.
• Importante: este convênio
não inclui o serviço de odontologia oferecido pelo Sesc.
Dependentes
• Serão aceitos como dependentes pais, madrasta e padrasto, filhos e enteados até
18 anos, esposa ou esposo,
companheira ou companheiro, avós e netos. Todos os
sindicalizados e seus dependentes serão classificados na
categoria Conveniados.
Isenção de taxa
• Para ter direito à isenção
do pagamento das taxas,
o sindicalizado deve comprovar renda familiar de
até três salários mínimos
nacionais (Programa de
Comprometimento e Gratuidade).

EXPEDIENTE
Coordenação de Comunicação Sindical: Kátia da Conceição (in memoriam) e Marisa Araujo / Coordenação e Departamento de Aposentados e Pensionistas do Sintufrj:
Augusto Barbosa dos Santos, Alda Lúcia dos Anjos Santos, Maria Sidônia dos Santos Lira e Eliane Nascimento / Conselho Editorial: Coordenação Geral e Coordenação
de Comunicação / Edição e Redação: Ana de Angelis e Luiz Maranhão / Reportagem: Ana de Angelis, Eac e Regina Rocha / Estagiário: Lucas Azevedo / Projeto Gráfico:
Jamil Malafaia / Diagramação: Edilson Soares Martins / Fotografia: Renan Silva / Revisão: Roberto Azul / Tiragem: 4.500 exemplares. As matérias não assinadas deste
jornal são de responsabilidade da Coordenação de Comunicação Sindical l Impressão: 3graf (21) 3860-0100.

FALE COM A REDAÇÃO: comunicacao@sintufrj.org.br / Telefone: 21 3194 -7112/7146 - RECEPÇÃO DO SINTUFRJ: Telefone - 21 3194-7100/7101

GREVE GERAL

EDIÇÃO No 10 – MAIO DE 2019
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

3

Jornal
JornaldosdoAposentados
Sintufrj

Mais de 1 milhão de pessoas nas ruas
A mobilização do dia 15 de maio foi um acúmulo de forças para a greve geral de 14 de junho contra a reforma da Previdência

O

s números são superlativos: 250 mil na
Candelária, 250 mil
na Avenida Paulista, 200 mil
no Centro de Belo Horizonte. A Greve Nacional da Educação levou às ruas de mais
de 200 cidades brasileiras
estudantes, pais de alunos
e trabalhadores de todas as
categorias profissionais na
quarta-feira 15.
A força do protesto desta
superquarta aponta para a
greve geral de 14 de junho
convocada pela CUT e pelas demais centrais sindicais
brasileiras. O objetivo: combater a agenda antipovo do
governo de extrema direita.
A greve nacional da educação – que, de acordo com
a Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação
(CNTE), levou mais de 1 milhão de pessoas às ruas – teve
organização e foco: contra os
cortes e em defesa da Previdência Social.

“Não vai ter corte,
vai ter luta!”
Os trabalhadores da UFRJ
concentraram-se no Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas (IFCS), no Largo de São
Francisco, no Centro da cidade, sob a liderança do Sintufrj, e dali saíram em passeata,
junto com os estudantes, em
direção à Candelária, embalados por uma animada bateria.
A faixa de abertura da passeata deu o seu recado à população: “Em defesa da UFRJ”,
que foi a universidade federal mais atingida pelo corte
de verbas de custeio (41%).
Técnicos-administrativos de

Fotos: Renan Silva

IFCS foi o ponto de partida dos trabalhadores e estudantes da UFRJ para a marcha unificada na Avenida Presidente Vargas

diversos setores e unidades
acadêmicas da instituição
participaram da manifestação. As bandeiras do Sintufrj
foram orgulhosamente levantadas ao longo das ruas em
direção à Avenida Presidente
Vargas.
Entre as palavras de ordem
adotadas pelos trabalhadores
da UFRJ durante a marcha,
destacavam-se: “Não vai ter
corte, vai ter luta!”; “A nossa
luta é todo dia! Educação não
é mercadoria!”; “Não é mole,
não. Tem dinheiro pra milícia, mas não tem para educação!” “Pode chover, pode molhar, mas esse corte não vai
passar”.
Em todo o país os trabalhadores técnico-administrativos
de 49 das 50 universidades filiadas à Fasubra paralisaram
suas atividades. A Federação
reúne 218 mil servidores, e
inserida nesse universo está a
nossa categoria, na UFRJ.

Bloqueio ameaça
funcionamento
da UFRJ
Na UFRJ, o corte de 30%
no orçamento de custeio e
investimento representa, na
verdade, 41% de bloqueio nas
verbas destinadas ao funcionamento da universidade.
Sem condições de pagar
as contas básicas, como luz,
segurança, limpeza, a universidade pode, a curto prazo,
interromper todas as atividades acadêmicas de ensino,
pesquisa e extensão.
A situação se repete em
outras instituições de ensino
federais do país, inclusive do
nível fundamental e básico,
como creches, escolas técnicas e o Colégio Pedro II. O desmonte da educação imposto
pelo governo Bolsonaro vai
inviabilizar também os hospitais universitários.

“Não há o que
cortar mais”,
diz Leher
De acordo com Roberto
Leher, o orçamento deste ano
da UFRJ já é 35% menor que
o de 2014. “Isso significa que
o bloqueio se dá sob um orçamento que já não cobre as despesas de manutenção básica
da universidade. Se nós perdermos R$ 128 milhões, obviamente a UFRJ não terá condições de funcionar, inclusive a
curto prazo”, afirmou o reitor.
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Homenagem às mães apo
osentadas e pensionistas
Q

Fotos: Renan Silva

uinze de maio foi mesmo uma data muito especial: mais de um milhão de pessoas saíram
às ruas em todo o país para
defender a educação pública,
a pesquisa e a aposentadoria,
e, com esmero e carinho, a Coordenação e o Departamento
de Aposentados e Pensionistas do Sintufrj homenagearam
as companheiras pelo Dia das
Mães.
Às 9h, o salão do Espaço
Cultural do Sintufrj já estava
decorado à espera dos aposentados e pensionistas. Flores e
folhagens coloriam o ambiente. As cerca de 50 pessoas foram recebidas pelas coordenadoras sindicais Alba e Sidônia
e pelas integrantes do departamento Leila e Eliane com um
café da manhã especial.

AMBIENTE florido recepcionou
para o almoço alegre e
dançante. Antes, porém, todos
passaram pela agulha do
enfermeiro Anderson Felinto,
do CVA/UFRJ, vacinando-se
contra a gripe

Vacinação
contra a gripe

Quem não se vacinou contra a gripe teve a oportunidade de se precaver contra o
vírus influenza: o enfermeiro
Anderson Felinto de Souza,
assessor do Centro de Vacinação de Adultos (CVA) da UFRJ
(CVA), permaneceu das 9h às
14h no Espaço Saúde Sintufrj
vacinando os interessados.
De acordo com o enfermeiro,
foram aplicadas mais de 80
doses.
Este ano a vacina protege
contra três subtipos graves
de influenza: H1N1, H3N2 e
influenza B. A campanha nacional de vacinação contra
a gripe termina no dia 31 de
março. O CVA funciona no
Centro de Ciências da Saúde

PALESTRA da ex-assistente social Teresinha Ramos foi uma inspiração para a conquista de uma aposentadoria feliz e de realizações pessoais

(CCS), no Fundão, de segunda
a sexta-feira, das 8h às 16h,
com intervalo para almoço
das 13h às 14h.
Durante todo o ano, o CVA
aplica vacinas nos servidores
e alunos da UFRJ e na população do entorno da Cidade
Universitária. A cobertura vacinal vai além da gripe, inclui
também doenças como tétano, difteria, rubéola, sarampo, caxumba, hepatite B, febre amarela e raiva. Telefone
do CVA: (21) 3938-6542.

Palestras

A palestra “Como é estar
aposentado”, com a dinâmica
Teresinha Ramos, ex-assistente social da Coordenação de
Políticas de Saúde do Trabalhador (CPST) da UFRJ, abriu
a segunda parte do encontro
mensal (leia a página 6).
Os depoimentos e as dicas
de Teresinha para uma vida
feliz e saudável na aposentadoria foram complementados
pela coordenadora e responsável técnica do Espaço Saúde

Sintufrj, Carla Nascimento.
“A importância da atividade
física na terceira idade” foi o
tema da palestra da professora, que exibiu imagens dos
alunos na academia, acompanhadas de informações sobre
os serviços oferecidos aos sindicalizados e seus dependentes no Espaço Saúde (veja as
páginas 7 e 8).
Ioga com meditação faz
parte da grade do Espaço
Saúde, e a professora Ana Esteves (técnica-administrativa

da UFRJ que em breve se aposentará) deu uma palhinha
de relaxamento sem precisar
deslocar os presentes de suas
confortáveis cadeiras. Namastê!

Almoço dançante

Ao som de boleros e outras canções românticas, e
forró arretado, foi servido
o almoço: um cozidão regado a água aromatizada, sucos e refrigerantes. Com as
energias repostas, entrou

em cena o professor da Oficina de Dança do Sintufrj Luiz
Ferreira. Ele ensinou os primeiros passos de cada ritmo
para uma mulherada pra lá
de animada.
A celebração do Dia das
Mães foi encerrada com
bolo, docinhos, sorteio de
duas cestas de delícias e canecas de louça, e a entrega
de uma caixa de bombom da
CacauShow e de mudas de
orelha de macaco para cada
um dos presentes.

Aniversariante

A aposentada Vilma Garcia
de Azevedo Coe foi alvo de carinho e felicitações dos colegas
por estar completando naquele dia 79 anos. Por 23 anos ela
trabalhou na Faculdade de
Odontologia da UFRJ, exercendo a função de atendente de
consultório. “Fui muito feliz
na universidade e não poderia
haver lugar melhor para festejar meu aniversário do que
aqui, junto com meus colegas”,
afirmou a aniversariante.

VILMA Garcia: 79 anos bem vividos
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Dicas para uma boa aposentadoria

A

assistente social
aposentada da
CPST, Teresinha
Ramos, que em junho
se tornará sexagenária, compartilhou com
os ex-colegas de universidade e pensionistas como transformou
a aposentadoria num
dos melhores momentos de sua vida.
“Somente aos 55 anos,
quando me aposentei, é
que fui fazer ginástica.
Antes eu tinha que dar
conta de tudo (trabalho,
casa, marido, filhos) e

não de mim”, conta.
Além de cuidar do
corpo e da alimentação, Teresinha começou
a entender que deveria mudar sua forma
de aprender as coisas,
e passou a frequentar
grupos, onde encontrou
pessoas com as mesmas
preocupações. Ou seja:
com vontade de viver,
ter objetivos, ser feliz.
Um dos ensinamentos
que põe em prática sempre é: as histórias tristes
servem de aprendizado.
Só isso. Pronto.

Fotos: Renan Silva

TERESINHA Ramos compartilhou com os aposentados suas histórias de vida

Que tal seguir o receituário de
Teresinha para uma aposentadoria
com qualidade? Veja o que ela indica:
• Se gostar e gostar de viver.
• Ter a mente aberta para uma aprendizagem contínua.
• Valorizar o momento vivido. O passado? Só serve como
referência.
• Ser positivo e benevolente consigo.
• Se permitir ter novas emoções.
• Não aceitar rótulos de aposentado(a) como o fim.
Observe: aposentadoria é conquista!
• Quando surgirem problemas de saúde, cuide-se! Muitas vezes será mais ameno.
• Aprenda a conviver mais em grupo.
• Mude sempre a sua mentalidade. Modelos arraigados
atrapalham.
• Valorize a sua família, mas não se deixe ser usado
somente porque você está aposentado.
• Faça ginástica.
• Curta a vida como for possível. Nem tudo é dinheiro.
• Planeje sempre um acontecimento para sair da rotina.
• Faça visitas periódicas ao médico.
• Seja sempre atuante na sociedade.
• Namore muito! Mesmo que seja a você mesmo!
• Vamos fazer mais reflexões? Somos valorizados onde
queremos estar.
• Simples assim!

Elizete dos Santos Soares, 60 anos,
32 dos quais atuou como técnica em
secretariado na Faculdade de Odontologia da UFRJ, estava fazendo sua
estreia na reunião mensal organizada pela Coordenação e pelo Departamento de Aposentados e Pensionistas do Sintufrj.
“Estou muito feliz pelas informações e pelos depoimentos. Recebi
hoje uma verdadeira lição de vida,
revi amigos e aprendi que a aposentadoria não significa se entregar à
mesmice. E como nada é por acaso,
ainda fiquei sabendo que ioga e hidroginástica são atividades físicas
que irão me ajudar com a artrite reumatoide que trato no HU”, festejou
Elizete, aposentada há nove anos, residente na Ilha do Governador.

A aposentada Semiramis de Castro
Xavier, 57 anos, casada, dois filhos e
dois netos, moradora de Tomás Coelho, passou mais de duas décadas
da sua vida dentro do Instituto de
Microbiologia Médica, no Centro de
Ciências da Saúde, mas agora está sabendo aproveitar a aposentadoria.
“Antes eu não tinha tempo para
nada, mas agora faço atividades
físicas cinco dias na semana no
Espaço Saúde Sintufrj: circuito, hidroginástica, pilates e terapias. Por
isso, adorei a palestra da assistente
social. Assim como ela, tenho muita
disposição, e até curei a minha osteoporose”, contou.
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Mexer o corpo e energizar a mente
Fotos: Renan Silva

"Luta e Saúde" é o
projeto do Sintufrj que
visa garantir qualidade
de vida e bem-estar físico em todas as idades

A

responsável pelo Espaço Saúde Sintufrj,
Carla Nascimento, explicou para os aposentados e
pensionistas como é importante praticar exercícios físicos na terceira idade e convidou a todos a fazer parte do
projeto do Sindicato “Luta e
Saúde”. “Fazer atividades físicas é um componente importante para termos um estilo
de vida saudável em todas as
idades”, orientou a professora de educação física.
No Espaço Saúde Sintufrj, que funciona de segunda a sexta-feira, das 6h30
às 18h30, na Cidade Universitária (anexo à sede do
Sintufrj), a categoria e seus
dependentes, incluindo aposentados e pensionistas, têm
à disposição uma completa
academia com musculação,
zumba, jump, ritmos, ginástica localizada e circuito
funcional.
Mais informações pelo
telefone (21) 3194-7123. As
aulas de hidroginástica são
realizadas no Clube dos Empregados da Petrobras (Cepe-Fundão), na Cidade Universitária. Para se inscrever em
qualquer atividade é necessário apresentar atestado
médico e marcar uma avaliação com os profissionais
da casa. São todos formados
em educação física ou fisioterapia e estão sempre se
atualizando, participando de
congressos e seminários. Afinal, eles atendem pessoas de
todas as idades.

CARLA Nascimento e Ana Esteves: papo-reto sobre as opções de bem-estar físico e mental na terceira idade

AULAS de hidroginástica do Espaço Saúde Sintufrj na piscina do Cepe-Fundão

Júlia Maria Prado da Silva, 71 anos, foi autora de um dos
depoimentos mais emocionantes sobre dar a volta por cima e
seguir em frente. “Gosto muito de viver e amo a UFRJ”, disse.
Na opinião da aposentada, “as poucas verbas para as universidades não atendem às pesquisas, e a reforma da Previdência
não atende os pobres”.
Ao se aposentar, após décadas de trabalho como produtora cultural na Escola de Música, Museu Nacional e no Grupo
Folclórico da UFRJ, e atuar como dirigente do Sintufrj, Júlia foi
surpreendida com sérios problemas de saúde. Sofreu muito,
mas recuperou-se do transplante renal e do câncer de mama, e
voltou à bela forma física e com muita disposição para seguir
em frente.
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Atividades que trabalham
o corpo e agitam o interior

O

Fotos: Renan Silva

Espaço Saúde Sintufrj também oferece
aulas de pilates (em
aparelhos e solo) e de ioga
com meditação, RPG, terapias
complementares – auriculoterapia, drenagem linfática, relaxamento com pedras
quentes, gancho, reflexologia
podal – e oficinas de corrida e
caminhada.
As terapias alternativas e
o pilates de solo também são
oferecidos na subsede do Sintufrj, na Praia Vermelha. Telefone: (21) 2542-9143.

Unir prazer
com bem-estar físico
Segundo Carla Nascimento, a prática regular de exercícios físicos aumenta o colesterol bom (HDL), atua na
redução dos triglicerídeos,
na diminuição da pressão
arterial, reduz a gordura corporal devido ao aumento do
gasto calórico diário, produz
ganho de massa corporal,
proporcionando às pessoas
da terceira idade maior autonomia funcional e diminuição de lesões causadas por
quedas e ajuda a prevenir
doenças cardíacas e vasculares, hipertensão arterial,
diabetes, obesidade, estresse,
depressão, entre outras.
“Alongamento e meditação
reduz a ansiedade, o estresse
e deixa a pessoa mais focada”,
acrescentou a professora.

PILATES de solo e com aparelhos e circuito de caminhada e corrida estão à disposição de todos no Espaço Saúde Sintufrj

Parabéns!
Feliz Aniversário!
É o que desejamos às companheiras e companheiros que aniversariam em junho. Esperamos
que a data seja festejada com muita saúde, harmonia na família e com esperanças por um futuro ainda melhor que o presente.

