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Dia Nacional de Mobilização
Em defesa da aposentadoria, da educação pública de qualidade e do direito ao trabalho

13 de agosto

Estamos iniciando o segun-
do semestre de 2019 nos mol-
des do que foram os seis pri-
meiros meses do ano: com luta. 
Ainda há tempo para lutarmos 
contra o fim das aposentado-
rias, o corte na verba para a 
educação, a retirada de mais 
direitos e por trabalho. Não 
há uma família que não tenha 
um desempregado. A intenção 
das centrais sindicais é encher 
as ruas de todas as capitais do 
país com grandes atos de mas-
sa pelas nossas reivindicações 
e repúdio a este governo Bolso-
naro covarde, na terça-feira, 13 
de agosto, Dia Nacional de Mo-
bilização e Luta.

“Um país sem emprego e 
Previdência Social está fadado 
a se tornar uma Nação do Ter-
ceiro Mundo”, alertou a coorde-
nadora-geral do Sintufrj Gerly 
Miceli na reunião dos aposen-
tados e pensionistas de julho. 
“Agora é só povo na rua. A gente 
tem que reverter os cortes de 
verbas para as universidades e 
impedir que o projeto do MEC 
Future-se, ou, melhor, “Vire-se”, 
que abre as instituições federais 
de ensino superior para o mer-
cado, vingue. Por isso, com-
panheiras e companheiros, é 
muito importante que vocês 
estejam nas ruas conosco. Essa 
luta é de todos nós, porque a 
nossa aposentadoria também 
está na mira do governo”, con-
vocou a dirigente sindical.   

Informes Jurídicos
Sobre os 26,05% 
(Plano Verão) e os 
26,06% (Plano Bresser), 
e consignados. 
Página 4

Reunião de agosto
Dia 28 de agosto 
(4ª-feira), às 9h30, 
no Espaço Cultural 
do Sintufrj (Fundão). 
Página 2

A beleza do conjunto arquitetônico de Oscar Niemeyer e a 
majestosa Fortaleza de Santa Cruz, localizados em Niterói, é o 
roteiro do primeiro passeio cultural dos aposentados e pensio-
nistas. 

Passeio Cultural

Página 3 

Acompanhe o dia a dia da categoria e da UFRJ 
pelo site www.sintufrj.org.br
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SINTUFRJ sempre na luta: passeata no Centro do Rio, no dia 14 de junho
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A reunião dos aposentados 
e pensionistas em agosto será 
na quarta-feira, 28, com início 
às 9h30, no Espaço Cultural 
do Sintufrj. O tema desse en-
contro é o Dia dos Pais, e a Co-
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Homenagem 
aos pais 

ordenação e o Departamento 
responsáveis pela área estão 
preparando algumas surpre-
sas que, com certeza, agrada-
rão a todos e todas. 

Por enquanto está confir-
mada a seguinte pauta: in-
formes da direção sindical, 
café da manhã, palestras com 
duas profissionais de saúde 
do Instituto de Puericultura e 
Pediatria Martagão Gesteira 
(IPPMG), a neurologista Mar-
li (“Sou idoso. Como anda a 
sua autoestima?”) e a psicólo-
ga Rosane, e apresentação da 
Oficina de Música do Sintufrj. 

Dias: às segundas e quintas-feiras.
Horário: das 10h às 15h. 
(com intervalo para almoço das 12h às 13h). 
Local: sede do Sintufrj, no Fundão.
Telefone: (21) 3194-7127.

Na subsede sindical na Praia Vermelha
Dia: às terças-feiras.
Horário: das 13h às 16h, com Eliane Nascimento.
Telefone: (21) 2542-9143.

Plantão Sintufrj 
para atendimento aos 
aposentados e pensionistas

Os interessados em apren-
der a navegar na internet, a 
usufruir de todos os serviços 
disponíveis no celular, aces-
sar as redes sociais (Facebook, 
WhatsApp, Twitter, Instagram) 
e conhecer o significado de ter-
mos como “hastag”, ainda há 
vagas no Curso de Informática 
para a Educação e Apropriação 
da Cultura Digital, uma parce-
ria do Sintufrj em benefício dos 
aposentados e pensionistas. As 
aulas são ministradas no Cen-
tro de Tecnologia (CT), no Fun-
dão, e na Praia Vermelha. Ligue 

Oferta de cursos 
para o plantão de atendimento.

Oficinas do Sintufrj:
• Dança – Vários estilos. Au-

las no campus do Fundão, em 
horários variados. Ligue para o 
Sintufrj.

• Música – Instrumentos de 
corda e percussão. Aulas às sex-
tas-feiras, das 9h às 11h30, no 
Fundão.

• Artesanato – Pinturas em 
geral e Patchwork. Aulas no Es-
paço Cultural do Sintufrj (Fun-
dão), às quintas-feiras, das 9h 
às 16h.

A direção sindical fechou 
convênio com o Serviço So-
cial do Comércio (Sesc-RJ), e 
os aposentados e pensionis-
tas e seus dependentes po-
dem usufruir dessa parceria 
em qualquer unidade do Sesc 
no Estado do Rio de Janeiro.

• Carta de Encaminhamento
É necessário retirar no se-

tor de Convênios do Sintufrj 
a Carta de Encaminhamento, 
que deverá ser entregue na 
unidade do Sesc mais próxi-
ma de sua residência com a 
apresentação dos seguintes 
documentos: identidade, CPF, 
comprovante de residência e 
contracheque. 

• Despesas financeiras
Pagamento na unidade 

Convênio Sintufrj-Sesc
Sesc da taxa de habilitação: 
R$ 50,00 (titular) e R$ 100,00 
(titular e todos os dependen-
tes). Segunda via da carteira: 
R$ 20,00.

Esse convênio não inclui o 
serviço de odontologia ofere-
cido pelo Sesc.

• Dependentes
Serão aceitos como depen-

dentes pais, madrasta e pa-
drasto, filhos e enteados até 
18 anos, esposa ou esposo, 
companheira e companhei-
ro, avós, avôs e netos. 

• Isenção de taxa
Para ter direito à isenção 

do pagamento das taxas, o 
sindicalizado deve compro-
var renda familiar de até três 
salários mínimos nacionais. 

A Coordenação e o Departamento de 
Aposentados e Pensionistas, e toda a di-
reção do Sintufrj, desejam muitas felici-
dades às companheiras e companheiros 
que aniversariam no mês de agosto. 

Feliz aniversário!
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Com a assessoria do pro-
fessor de História Fer-
nando Linhares, a Coor-

denação e o Departamento de 
Aposentados e Pensionistas do 
Sintufrj começam a pôr em prá-
tica um projeto que, com certe-
za, agradará a todos. É o Viven-
ciando a História e a Cultura do 
Rio de Janeiro, que foi lançado 
na reunião do dia 24 de julho. 

“O Rio de Janeiro só perde 
em despertar o interesse das 
pessoas, pelas suas belezas na-
turais, museus, espaços cultu-
rais e construções históricas e 
modernas, para Paris”, informa 
o mestre. Ele explicou que a in-
tenção é realizar atividades e 
passeios aos roteiros históricos, 
como, por exemplo, no Valongo, 
onde desembarcaram mais de 
um 1,5 milhão de escravos tra-
zidos da África. 

Resgate histórico – De acor-
do com Linhares, “os 100 anos 
da UFRJ podem ser contatados 
pelos aposentados, que tiveram 
um papel importante na cons-
trução da maior universidade 
federal do país. Só é preciso 
reviver a história visitando os 
pontos geográficos. Segundo o 
professor, 30 ilhas deram ori-
gem à Cidade Universitária, e a 
Estação do BRT fica onde era a 
Praia Formosa.   

Participe! – O primeiro pas-
seio cultural deste ano será no 
dia 20 de agosto, a Niterói. O 
professor explica que o muni-
cípio tem tudo a ver com o Rio 
de Janeiro, além de uma geo-
grafia digna de se admirar. O 
roteiro começa pelo Caminho 
Niemeyer, onde estão as obras 
de um dos arquitetos brasilei-
ros mais importantes para a 
humanidade. Seguindo a orla, 
os visitantes conhecerão o Mu-

Histórias e belezas 
do Rio de Janeiro

seu de Arte Contemporânea de 
Niterói (MAC), um dos pontos 
turísticos mais bonitos da cida-
de de Arariboia, e a moderna 
estação do Terminal das Barcas 
de Charitas. 

No mesmo dia, os participan-
tes visitarão a Fortaleza de San-
ta Cruz da Barra, construída em 
1555 para proteger a Baía de 
Guanabara, e o Parque da Cida-
de – a mais bela vista de Niterói. 

Inscrições – Na Coordena-
ção e Departamento de Aposen-
tados e Pensionistas do Sintufrj. 
O contato pode ser pessoalmen-
te, por telefone ou pelo e-mail: 
aposentados@sintufrj.org.br.

No dia 13 de setembro, 
a Coordenação e o Depar-
tamento de Aposentados e 
Pensionistas programaram 
um passeio ao Sesc de No-
gueira, na região serrana 
do Estado do Rio de Janei-

Um dia de lazer e de convivências
ro. Para participar desse lazer 
especial na companhia de ex-
-colegas e amigos de trabalho, 
é necessário que a pessoa te-
nha feito a adesão ao convê-
nio Sintufrj-Sesc/RJ. 

Veja na página 2 desta edi-

ção como deve proceder. O 
primeiro passo é apanhar 
no setor de Convênios do 
Sintufrj a carta a ser en-
tregue na unidade do Sesc 
mais próxima de sua resi-
dência. 

Mulher de fibra
Eunice de Assis Monsores 

Pereira, 87 anos, fez sua es-
treia no grupo de aposentados 
e pensionistas do Sintufrj na 
reunião do dia 24 de julho, e 
conquistou a todos com a sua 
alegria e disposição para dan-
çar. Moradora de Pilares, viú-
va, mãe de cinco filhos e avó 
de três netos, ela é uma vete-
rana da UFRJ, onde começou 
a trabalhar em 1960 como da-
tilógrafa no Instituto de Ciên-
cias Sociais, que, após o golpe 
militar, passou a se chamar 

Instituto de Filosofia e Ciências 
Sociais (IFCS). 

“Fui criada em orfanato, 
e a universidade foi a minha 
família”, diz Eunice, sempre 
sorridente. “Comecei como da-
tilógrafa, mas cursei bibliote-
conomia e documentação na 
UFRJ, na Avenida Antônio Car-
los, e fui em frente”. 

Do alto de sua altivez e digni-
dade de trabalhadora eficiente 
e responsável, Eunice conta que 
“nunca permitiu que professor 
mandasse nela ou a tratasse 

com desrespeito”. Essa mulher 
decidida e despachada é que es-
tava fazendo falta nas reuniões 
mensais de aposentados e pen-
sionistas. Agora não mais!

Personagem do mês

Fotos: Renan Silva

FERNANDO Linhares apresenta o projeto Passeios Culturais

“É muito bom ver 
aumentando o número de 
pessoas nas nossas reuniões. 
Todo mês temos o cuidado 
de organizar palestras e 
atividades que tenham a 
ver com o cotidiano de 
vocês”, disse a coordenadora 
Alda Lúcia. “Nos plantões 
semanais esclarecemos 
dúvidas e auxiliamos os 
aposentados e pensionistas 
sobre seus direitos”, 
informou Leila Castro. 
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Informes JurídIcos 

Agende um horário com o secretário Alexandre Souza pelo 
telefone fixo (21) 3194-7133 ou pelo WhatsApp (21) 96549-2530.

O que de fato ocorre com os 26,06%

O Sintufrj ganhou o direito 
à execução dos atrasados dos 
26,06% do Plano Bresser. To-
dos que estão na ação movida 
pelo Sindicato para recupe-
rar o percentual têm direito 
a receber esses atrasados. 

A execução desses atrasa-
dos, que são individuais, cor-
responde ao período de 17 de 
julho de 1987 a 11 de dezem-
bro de 1990. O recebimento 
dos valores devidos aos sin-
dicalizados da ação não tem 
prazo definido, porque de-
pende da tramitação do pro-
cesso na Vara em que ele foi 
distribuído. 

Todas as informações, as-
sim como a listagem geral 
dos beneficiados da ação, 
estão no site do Sintufrj, que 
também podem ser obtidas 
no e-mail 2606-sintufrj@
servidor.adv.br sempre que 
o sindicalizado desejar, ou  
através de consulta direta 
com o número do processo 
pelo link https://pje.trt1.jus.

br/consultaprocessual/home. 
O Plano Bresser é de 1987, 

um dos pacotes econômicos 
do governo Sarney. À época, 
os servidores ainda eram ce-
letistas e existia um gatilho 
acionado com percentuais 
sobre os salários toda vez 
que a inflação alcançava um 
patamar. A ação movida pelo 
Sindicato foi para recuperar 
o percentual gerado pelo ga-
tilho que deixou de ser pago 
aos servidores. 

Responsabilidade 
jurídica
O processo do Plano Bres-

ser, assim como todas as 
ações coletivas, tais como os 
3,17% e 28,86%, é de respon-
sabilidade da assessoria ju-

rídica do Sintufrj. Portanto, 
a direção sindical não res-
ponde por iniciativas e/ou 
“esclarecimentos” de outros 
advogados, e alerta a todos 
a ficarem atentos a informa-
ções não oficiais.  

Portal – A direção sindical, 
com apoio técnico da assesso-
ria jurídica, criou um portal 
(http://2606-sintufrj.servidor.
adv.br/login) no site do Sintu-
frj para facilitar o acesso dos 
servidores interessados na 
ação. Nesse portal serão en-
contradas informações mais 
detalhadas sobre o processo 
e, importantíssimo, o passo 
a passo da execução para o 
recebimento dos atrasados. 
O portal deve ser acessado 
através do botão Jurídico.

Os processos referentes 
ao Plano Verão encontram-
-se em estágio inicial: no 
momento, a Justiça analisa 
os pedidos de gratuidade 
processual e se concede ou 
não a liminar solicitada pelo 
Sintufrj. Apesar do grande 
volume de processos – mais 
de mil ações distribuídas 
por todas as Varas Federais 
–, o trâmite tem sido rápido. 

Importante: Os sindi-
calizados devem consul-
tar suas ações seguindo a 

26,05%: Plano Verão
orientação do site, mas, se 
necessitarem de quaisquer 
esclarecimentos, devem en-
trar em contato com o De-
partamento Jurídico do Sin-
dicato pelo e-mail 26.05@
sintufrj.org.br.

No site:
Para consultar seu proces-

so do Plano Verão (26,05%), 
basta  acessar o site do Sintu-
frj (https://sintufrj.org.br/servi-
cos/juridico/), clicar no link  de 
consulta e inserir o seu CPF.

Sintufrj vai à Justiça

A direção sindical enten-
de que, com a redução drás-
tica dos salários de parte da 
categoria, em consequên-
cia do corte dos índices das 
ações judiciais coletivas, 
como os 26,05%, as parce-
las de empréstimo devem 
se adequar à nova margem 
consignável. Por conta dis-
so, a entidade pleiteia na 
Justiça que os bancos façam 
a adequação, evitando, as-
sim, que os servidores nessa 
situação se tornem inadim-
plentes. 

De acordo com a advoga-

da Aracéli Rodrigues (Cassel 
Ruzzarin Santos Rodrigues 
Advogados), “pelo princípio 
da imprevisibilidade con-
tratual, é imprescindível a 
adequação das parcelas de 
empréstimos à margem con-
signável reduzida, além da 
fixação mínima de indeniza-
ção por dano moral coletivo, 
se for verificada uma nega-
tivação dos nomes dos servi-
dores, por esta inscrição ser 
ilícita”. O processo é o de nº 
0153038-63.2019.8.19.0001 e 
se encontra na 7ª Vara Em-
presarial do Rio de Janeiro.

Fale com o jurídico do Sintufrj:

Por adequação da margem consignada 
aos salários da categoria


	Jornal dos aposentados12
	Jornal dos aposentados12 p1
	Jornal dos aposentados12 p2

	Jornal dos aposentados12 p3
	Jornal dos aposentados12
	Jornal dos aposentados12 p4


