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A UFRJ faz cem anos Sintufrj vai produzir vídeo contando a história da universidade pela
ótica dos aposentados. Depoimentos começarão a ser gravados na reunião de setembro:
na quarta-feira, 25, às 9h30, no Espaço Cultural da entidade. Página 2
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Reunião de
setembro:
Roda de Conversa
sobre os 100 anos
da UFRJ

Quarta-feira, 25, início às 9h30, no Espaço Cultural do Sintufrj
Nesta reunião, que começará às 9h30, após os informes da
direção sindical e do café da manhã, a Coordenação e o Departamento de Aposentados e Pensionistas realizarão a primeira
Roda de Conversa “Cem anos de UFRJ: vamos contar essa história”.
Quem vai recuperar a história da universidade para o arquivo-memória do Sintufrj são os aposentados, cujos depoimentos
serão gravados e filmados na Roda de Conversa. A atividade se
repetirá todos os meses, com a participação do historiador Fernando Linhares. Agora mesmo é que sua presença é indispensável, companheira e companheiro aposentado, nos encontros
mensais.

Passeio cultural a Niterói
Devido ao trágico incidente ocorrido na Ponte Rio-Niterói em 20 de agosto, que
culminou com a interdição
do trânsito de veículos nas
duas vias, o passeio cultural
programado para a data foi
transferido para 16 de outubro (quarta-feira). Os 46 lugares do ônibus alugado pelo
Sintufrj já estão completos,
e os inscritos não podem se
atrasar: a excursão parte às
9h do Sindicato.
Os aposentados e pensionis-

tas conhecerão o Caminho Niemeyer, formado por obras de
um dos arquitetos brasileiros
mais importantes para a humanidade, Oscar Niemeyer, que
inclui o Museu de Arte Contemporânea (MAC), que se tornou
um dos pontos turísticos mais
badalados da cidade, o Museu
do Cinema Brasileiro e a Estação Hidroviária de Charitas.
Depois, visitarão a Fortaleza de
Santa Cruz da Barra, construída
em 1555, e o Parque da Cidade –
a mais bela vista de Niterói.

O b s e r v a ç ã o : Caso
não possa ir nesta data,
nos informe, pois temos
uma fila de espera.

Viagem ao Sesc Nogueira
A data continua a mesma: sexta-feira, 13 de setembro, com saída do
ônibus do Sintufrj às 8h30 e retorno previsto para as 16h. Ainda há
vagas, e os interessados em participar devem entrar em contato com
a Coordenação de Aposentados e
Pensionistas.
Nogueira é um bairro de Petrópolis, na Região Serrana, e para
participar desse dia de lazer em
companhia de ex-colegas de trabalho na UFRJ é necessário fazer adesão ao convênio Sintufrj-Sesc/RJ.

Plantão de
atendimento aos

aposentados e
pensionistas

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

Como aderir ao convênio
Aposentados e pensionistas
e seus dependentes podem usufruir do convênio em qualquer
unidade do Sesc no Estado do Rio
de Janeiro, com direito a todos os
serviços oferecidos, menos tratamento odontológico.
Para isso, é necessário retirar
no setor de Convênios do Sintufrj
a Carta de Encaminhamento, que
deverá ser entregue na unidade
do Sesc mais próxima de sua residência com a apresentação dos

Sede do Sintufrj:

Às segundas e quintas-feiras,
das 10h às 15h
(intervalo para almoço
das 12h às 13h).
Telefone: (21) 3194-7127.

Subsede na Praia Vermelha:

Às terças-feiras, das 13h às 16h.
Telefone: (21) 2542-9143.

seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de residência e contracheque.
Na unidade do Sesc deverá ser
paga uma taxa de habilitação: R$
50 (titular) ou R$ 100 (titular com
todos os dependentes). Pela segunda via da carteira, o associado pagará R$ 20.
Para ter direito à isenção do
pagamento das taxas, o sindicalizado precisará comprovar renda
familiar de três salários mínimos
nacionais.

São aceitos como dependentes
pais, madrasta e padrasto, filhos
e enteados até 18 anos, esposa ou
esposo, companheira e companheiro, avós, avôs e netos.

Feliz aniversário!
Aos aniversariantes do mês, desejamos
saúde para que a data seja comemorada
com muita alegria, na companhia daqueles que fazem a diferença ao seu viver. Felicidades, companheira e companheiro!
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Amizades celebradas e muita informação
Fotos: Renan Silva

Mais de 50 pessoas, entre
aposentados e pensionistas,
participaram da reunião no
dia 28 de agosto, no Espaço
Cultural do Sintufrj, em homenagem aos pais e avós. O
cardápio do almoço festivo
foi massas, servidas ao som
dos instrumentistas da Oficina de Música do Sindicato. As
canções executadas emocionaram pelas lembranças despertadas, assim como o reencontro com os ex-parceiros de
trabalho na universidade.
No Café da Manhã com Política, a coordenadora-geral do
Sintufrj Gerly Miceli chamou
a atenção das companheiras

e companheiros para estarem
nas lutas em defesa de direitos, da Previdência Social, da
universidade pública gratuita
e de qualidade.
“A força dos trabalhadores
aposentados é fundamental
para fortalecer os movimentos pela garantia das conquistas trabalhistas que ainda nos
restam, porque os servidores
são sempre responsabilizados
pelas mazelas do governo. E
se Jair Bolsonaro conseguir
aprovar no Congresso Nacional o seu projeto de reforma
administrativa, será o fim do
Estado brasileiro”, alertou a
dirigente.

Médica alerta sobre ELA e elogia empenho da UFRJ
A palestra do mês foi
com a neurologista e pesquisadora aposentada do
Instituto de Neurologia
Deolindo Couto (INDC)
Marli Pernes da Silva Loureiro, que chamou a atenção para uma doença que
se manifesta principalmente nas pessoas entre 55 e
75 anos: esclerose lateral
amiotrófica (ELA). “É uma
enfermidade dos neurônios
motores, crônica-degenerativa, progressiva, incomum,
de causa desconhecida e

inevitavelmente fatal”, define
a médica.
Ela se manifesta através de
infecção dos membros, e os
sintomas são: perda gradual
de força e coordenação muscular, incapacidade de realizar tarefas rotineiras, como
subir escadas, andar, levantar, câimbras, sem condições
de respirar espontaneamente
e deglutir, gagueira e cabeça
caída. O INDC/UFRJ criou o
primeiro ambulatório no Brasil para tratar dos pacientes
com a doença, e desenvolveu

Avaliação da capacidade funcional
Estudantes da Escola de
Educação Física e Desportos
da UFRJ que participam do
programa de iniciação científica, sob a orientação da professora Amanda Brown e da
mestranda da PUC/Brasília
Fernanda Fernandes, deram
continuidade ao trabalho que
iniciaram em julho com os
aposentados e pensionistas
de avaliação da capacidade

funcional. A equipe montou
oito oficinas e realizou testes
de pressão e força. A maioria
dos presentes optou por participar do projeto.
Eunice da Silva de Souza,
69 anos, pensionista e moradora da Ilha do Governador, foi
pela primeira vez e já avisou:
“Não faltarei a mais a nenhuma. Gostei muito e também
vou participar dos passeios”.

duas linhas de pesquisa na
busca de tratamento eficaz:
uma em parceria com o Instituto de Biofísica e outra
com a Fiocruz.
Segundo a especialista,
quem tem a doença continua sendo um “paciente
oculto” para o SUS, porque
são muitas as dificuldades
que enfrenta para conseguir atendimento médico
na rede pública de saúde
e para obter um aparelho
compressor de ar para ajudá-lo a respirar.
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Viver mais é uma realidade em todo o mundo
Até 2050, uma em cada seis pessoas terá 65 anos, calcula a ONU

De acordo com projeção da
Organização das Nações Unidas (ONU) com base na diminuição do número de nascimentos e nos avanços na área
da saúde, desde os anos 1950
o número de idosos tem aumentado consideravelmente
no nosso planeta. E a previsão é que até 2050 a cada seis
pessoas uma terá 65 anos. A
longevidade é considerada
por especialistas como um dos
mais importantes fenômenos
sociais do século XXI, com reflexos já visíveis na economia,
ciência, urbanismo e mercado
de trabalho dos países. Mais
ativos e saudáveis, a população com mais de 60 anos revolucionou o conceito de envelhecimento, e deixou de ser
invisível para a sociedade. Essas pessoas contribuem mais
para a economia do seu país e
influem em políticas públicas
e culturais.
Realidade brasileira
O aumento da expectativa
de vida no Brasil começou ao
longo do século XX. Em 1940,

um brasileiro vivia em média
45,5 anos; em 2017, chegou a
76 anos, um aumento de 30,5
anos e considerado como
excepcional. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), um dos
fatores que contribuem para
a melhora desses índices é a
urbanização do país. As pessoas ficaram menos expostas
e vulneráveis a doenças infecciosas e a problemas ligados
ao abastecimento de água.
Outro dado importante é
que o Brasil não está preparado para lidar com o prolongamento da longevidade. E, pelo
que se espera do atual governo, nunca estará. É necessário
investimentos em políticas públicas voltadas para atender a
população que envelhece. Um
presidente da República que
corta as bolsas de pesquisa em
ciência, corta verbas das universidades públicas, que são as
instituições que se dedicam a
projetos em benefício de toda
a sociedade, e vai acabar com a
aposentadoria, o que os idosos
podem esperar do futuro?

Dicas de quem sabe
Para uma vida longa e com qualidade, multiprofissionais da
área de saúde apontam como necessário:
. Comer bem e se possível acompanhado(a). Deixar de lado
ultraprocessados (como biscoitos, salgadinhos, refrigerantes,
achocolatados, cereais matinais e afins), produtos industrializados com alto teor de açúcar e gordura, pois contribuem para a
redução de nutrientes e substâncias bioativas essenciais à vida.
. Curtir os prazeres da vida como puder, principalmente desenvolvendo laços de afeto. Namorar, conviver bem em família, praticar atividades coletivas, participar de eventos, como as
reuniões e atividades promovidas pelo Sintufrj. Evitar a solidão.
. Praticar atividades físicas, como, por exemplo, caminhar.
. Um cérebro saudável se consegue com alimentação adequada (consumir frutas vermelhas e arroxeadas ajudam a
combater os radicais livres, substâncias que aceleram a degradação das células, inclusive as do cérebro) e atividades intelectuais, como leitura, cursos, debates, palavras cruzadas etc.
. Seja vaidosa; seja vaidoso. Cuidar da aparência sempre faz bem.
Com informações do Especial Longevidade de O Globo

Personagens do Mês

Rosângela Ragaglia, 58 anos, técnica de
enfermagem aposentada do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG),
emocionou-se ao reencontrar ex-colegas de
trabalho da sua unidade. “Nunca tinha participado dessas reuniões, e está sendo muito bom
rever amigos. Realmente é um espaço para
a gente reatar e fazer novas amizades. Isso é
qualidade de vida”, disse.

Eunice da Silva de Souza, 69 anos, pensionista e moradora da Ilha do Governador, foi
pela primeira vez e já avisou: “Não faltarei a
mais nenhuma. Gostei muito e também vou
participar dos passeios”.

Fotos: Renan Silva

Marines Vitoriano da Cruz, 53 anos, também fez parte da equipe de enfermagem do
IPPMG. “Essas reuniões são ótimas, porque a
gente interage com as pessoas e amplia o ciclo
de amizade. Além disso, gosto de ser informada sobre o que acontece, principalmente na
UFRJ”, resumiu. Ela e Rosângela se inscreveram para participar do passeio cultural e da
viagem a Nogueira.

