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Nos dias 2 e 3 de outubro, 
servidores, trabalhadores da 
iniciativa privada e estudan-
tes foram às ruas em todo o 
país em defesa da educação 
pública, da soberania nacio-
nal e contra as privatizações.

“Os aposentados e pensio-
nistas precisam ficar aten-
tos à situação do país, mas, 
como a mídia comercial é 
manipuladora, aconselha-
mos que leiam os jornais 
produzidos pelo Sintufrj. Os 
que tiverem acesso às redes 
sociais, procurem também se 
informar pelo site, Facebook e 
WhatsApp da entidade”, pro-
pôs a coordenadora-geral 

A hora é de 
unir forças! 

do Sindicato Gerly Miceli. 
“Vinte e oito de outubro é 
o nosso dia e, ao contrário 
do que é apregoado por Bol-
sonaro e reproduzido pelos 
veículos de comunicação, 
nós, servidores, não somos 
privilegiados e nem culpa-
dos pelas políticas de gover-
no que geram desemprego, 
pelas privatizações, pela ti-
rada de direitos dos traba-
lhadores e pelo desmonte 
dos serviços públicos”, dis-
se a dirigente, acrescentan-
do: “Precisamos da força e 
experiência de vocês para 
resistir a todos os ataques 
deste governo.”  
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Será na quarta-feira, 30, às 
9h30, no Espaço Cultural do 
Sintufrj.

O encontro deste mês dos 
aposentados e pensionistas 
terá como tema a celebração 
pelo Dia do Servidor Público 
– data sempre comemorada 
no dia 28 de outubro. O café 
da manhã de confraterniza-
ção será especial! 

Reunião de outubro: 
Após os informes políti-

cos com coordenação geral 
do Sindicato e a palestra so-
bre saúde com a enfermei-
ra aposentada do Instituto 
de Puericultura e Pediatria 
Martagão Gesteira (IPPMG), 
Rozane Souza de Magalhães, 
terá início a Roda de Con-
versa sobre os 100 anos da 
UFRJ. 

Esta Roda de Conversa é muito 
especial: a Coordenação e o De-
partamento de Aposentados e 
Pensionistas darão continui-
dade à tomada de depoimen-
tos das companheiras e com-
panheiros para a produção 
de um vídeo sobre a história 

UFRJ faz 100 anos
da universidade, que no pró-
ximo ano completa 100 anos 
de existência. São momentos 
compartilhados com emoção: 
trabalhadoras e trabalhadores 
revisitando o passado da mais 
importante instituição federal 
de ensino do país.

A Justiça começou a liberar 
o primeiro grupo dos 26,06% 
(grupo de 10 pessoas), e a 
expectativa é que entre 60 
a 90 dias os valores em RPV 
(Requisições de Pequenos Va-

Informes JurídIcos 

26,06% (Plano Bresser)
lores, ou seja, até 60 salários 
mínimos) comecem a ser li-
berados. 

Os valores acima de 60 sa-
lários mínimos serão pagos 
em precatórios.

Parabéns, 
aniversariantes!

Às companheiras e com-
panheiros aposentados e 
pensionistas que aniver-
sariam em outubro, a di-
reção do Sintufrj deseja 
muitas felicidades, saúde e 
uma vida de harmonia. 

Os inscritos não podem esquecer a data e o horário: dia 16 
de outubro, com saída do ônibus às 9h da sede do Sintufrj, no 
Fundão. Retorno às 16h. 

Passeio cultural ao 
patrimônio histórico 
e artístico de Niterói

Sede do Sintufrj:
Às segundas e quintas-fei-
ras, das 10h às 15h (inter-
valo 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.

Plantão de 
atendimento

Foto: Internet

O Sintufrj entrou na Justi-
ça reivindicando a adequação 
das parcelas de empréstimos 
à nova margem consignável 
da categoria após os cortes 
nos contracheques dos índi-
ces das ações judiciais, como 
os 26,05%. O processo é o de 
nº 0153038-63.2019.8.19.0001 e 
encontra-se na 7ª Vara Empre-
sarial do Rio de Janeiro.

Consignados: Vamos acelerar uma decisão judicial

Como até agora a Justiça 
não se manifestou a respeito, 
a ideia é  acelerar uma decisão 
do juiz, mostrando a ele que as 
pessoas já estão sendo nega-
tivadas por falta de recursos 
para cobrir os empréstimos. 
Como?! Anexando ao processo 
os comunicados dos órgãos de 
cobrança, como SPC, Serasa, 
etc. Leve os seus ao  Sintufrj.    
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Na reunião do mês de setem-
bro foi inaugurada as Rodas 
de Conversa para produção 
de um vídeo pelo Sintufrj so-
bre a UFRJ, que no próximo 
ano completará 100 anos de 
existência. Com a intermedia-
ção do historiador Fernando 
Linhares, a equipe do Decos 
(Departamento de Comuni-
cação do Sindicato) filma e 
grava os depoimentos dos 
aposentados que, aos pou-
cos, vão formando a história 

UFRJ faz 100 anos
A história da primeira universidade brasileira contada pelos seus trabalhadores 

da universidade. Conforme 
o imaginado, as lembranças 
de cada um surgem esponta-
neamente, se completam e se 
misturam à própria trajetória 
de vida dos narradores. São 
momentos de emoção e sau-
dades compartilhados que 
irão contribuir muito para a 
conscientização das gerações 
presentes e futuras da UFRJ, 
tanto de trabalhadores como 
de estudantes, sobre a impor-
tância de defender e zelar por 

esse importante patrimônio 
nacional. Portanto, entre nes-
sa Roda!    

  
Veja alguns trechos de de-

poimentos colhidos:
“Conheço a UFRJ como um 

todo: entrei na universidade em 
1973 e trabalhei no CCS, Praia 
Vermelha, CFCH, Museu... Tra-
balhei muito e tive muitas ale-
grias e muitas tristezas. Não ha-
via estrutura como transporte, e 
mesmo assim cansei de sair da-

qui depois das 22h. As gerações 
atuais de servidores não sabem 
o que é tec, tec, o som das nos-
sas Olivettis. Éramos uma gran-
de família, literalmente, porque 
um ia trazendo o outro. Existia 
um calor humano diferente. 
Eu não teria estrutura humana 

para traba-
lhar na UFRJ 
de agora. As 
pessoas não 
se amam.” 
LeiLa Castro, 
66 anos. 

“... O momento que mais 
me marcou foi quando tive a 
minha Kombi, na qual rodava 
tudo aqui dentro entregan-

do malote e 
também di-
rigia muito 
até a UFF.” 
Jorge Ferrei-
ra, 66 anos.  

“Comecei como jardineiro 
na Praia Vermelha, fiz bisca-
tes na Escola de Serviço So-
cial, passei a porteiro e saí 
de lá como administrador. 

Ralei muito, 
mas valeu 
a pena.” se-
bastião Fer-
reira araúJo, 
72 anos.  

“Era 1957 quando che-
guei aqui para trabalhar na 
construção do Fundão. Aju-
dei a fazer o asfalto da ave-
nida até a Reitoria. Aprendi 
o ofício de pedreiro, de as-
censorista, técnico de rádio 
e datilografia, e depois de 
agente administrativo. Te-
nho o Diário Oficial com a 
minha nomeação. Morei na 
Vila quando ela era aqui, 
no lugar do Horto. Era mui-
to mosquito. Trabalhei na 
Reitoria, na biblioteca da 

Fa c u l d a d e 
de Arquite-
tura...” Cris-
pim eusébio 
da siLva, 86 
anos.  

Personagem do mês
Eliete Leite, 68 anos, não tem dúvidas: 

“Se não fosse os trabalhadores que atu-
almente estão aposentados, a UFRJ não 
seria o que é hoje. Nós somos a base”. 
Ela trabalhou na universidade até 1997, 
quando se aposentou como chefe da 
biblioteca do Instituto de Matemática. 
Moradora do Recreio, casada, mãe de 
dois filhos e avó de dois netos, mesmo 
morando distante do Fundão, Eliete está 
sempre presente nas reuniões mensais 
do Sintufrj.  

Fotos: Renan Silva

RODA de Conversa. Sintufrj produz vídeo sobre a UFRJ com depoimentos dos aposentados e pensionistas
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A incidência de 
câncer cresce com 
a idade, devido ao 
envelhecimento 
celular

Câncer de mama: Idosas 
também devem se prevenir

O número de idosos no 
Brasil tem aumentado 
e a expectativa de vida 

tem sido maior nos últimos 
anos. O risco de pessoas com 
mais de 65 anos desenvolve-
rem doenças cancerígenas é 
11 vezes maior do que pesso-
as com idade inferior. A cam-
panha do Outubro Rosa deste 
ano chama a atenção para a 
necessidade de prevenção ao 
câncer de mama para as mu-
lheres idosas.

 De acordo com a Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), 
a cada três mulheres, uma terá 
câncer. Entre os homens, um 
em cada quatro vai desenvol-

ver a doença. Ambos, entre 60 
e 79 anos de idade. A incidência 
de câncer cresce com a idade, 
devido ao envelhecimento ce-
lular, tornando essa célula mais 
propensa a sofrer mutações, e 
menor a chance de correção 
quando ocorrem. O câncer de 
mama pode ser encontrado 
através do autoconhecimento 
(exame de toque), da mamogra-
fia e do ultrassom das mamas. 
Para tanto, é preciso ir ao mas-
tologista ou ginecologista, ou 
mesmo ao clínico para solicitar 
o exame físico e a mamografia 
para o diagnóstico.

O câncer de mama é o se-
gundo tipo de câncer mais 
frequente no mundo e o mais 
comum entre as mulheres, o 
que equivale a cerca de 22% 
dos casos novos. Os fatores 
de risco relacionados à vida 
reprodutiva da mulher (me-
narca precoce, não ter tido 
filhos, idade da primeira ges-
tação a termo acima dos 30 

anos, anticoncepcionais orais, 
menopausa tardia e terapia 
de reposição hormonal) estão 
bem estabelecidos em relação 
ao desenvolvimento do câncer 
de mama. E a idade continua 
sendo um dos mais importan-
tes fatores de risco. As taxas 
de incidência aumentam ra-
pidamente até os 50 anos, e 
posteriormente esse aumento 
ocorre de forma mais lenta.

Exames
O câncer é uma doença li-
gada ao estilo de vida e há-
bitos. Quanto mais idosa a 
pessoa, naturalmente, mais 
suscetível a essa neoplasia. 
Os exames preventivos são 

grandes aliados na preven-
ção de qualquer problema 
de saúde, e não seria dife-
rente em relação ao câncer. 
Exames médicos e labora-
toriais periódicos ajudam 
a identificar problemas 
precocemente, evitando, 
assim, problemas maiores.

Os casos de câncer são 
mais comuns na peri e pós-
-menopausa, dos 50 aos 60 
anos, e temos visto também 
um aumento importante na 
nova terceira idade, a par-
tir dos 80 anos”, explica a 
presidente da Sociedade 
Franco Brasileira de Onco-
logia (SFBO), Carla Ismael.

A mulher com mais 
idade e com câncer deve 
ser tratada normalmente, 
com cirurgia, radiotera-
pia, e quimioterapia ou 
hormonioterapia se for 
necessário. 

Matéria compilada do site Pastoral
 da Pessoa Idosa - CNBB

OUTUBRO ROSA

O objetivo não é 
apenas viver mais, 
mas viver mais, com 
qualidade de vida

Um lugar para se criar boas lembranças 

Um cenário de filme de sessão 
da tarde – um vale verdejante 
salpicado de flores silvestres 
e cercado por montanhas –, 
áreas de lazer com equipa-

mentos modernos, restauran-
te com cardápio variado e re-
creação para todos os gostos 
foi o cenário encontrado pe-
los aposentados e pensionis-

tas que aderiram ao passeio 
ao Sesc-Nogueira, no municí-
pio de Petrópolis, no dia 13 de 
setembro. Foi um dia inesque-
cível! 

Outras viagens curtas como 
essa já estão sendo pensadas 
pela Coordenação e pelo De-
partamento de Aposentados e 
Pensionistas. 

Fotos: Divulgação
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