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Celebração pelo Dia 
do Servidor Público

Dezenas de aposentados e pensionistas participaram da reunião no 
dia 30 de outubro que celebrou o Dia do Servidor Público. O aposentado 
Crispim Eusébio da Silva, 86 anos, foi homenageado e recebeu o mereci-
do carinho dos ex-colegas de trabalho na UFRJ. Página 3

Na quarta-feira, 27 de novembro, a Coordenação e o Depar-
tamento de Aposentados e Pensionistas do Sintufrj realizam 
a última reunião do ano, e será um encontro especial para 
todos os que participaram das atividades durante 2019. “Es-
tamos preparando a nossa confraternização de Natal, com 
muita música, atividades voltadas à saúde e informações im-
portantes”, antecipou Leila. “Vamos ter uma manhã alegre e 
fraterna”, acrescentou Alda. 

Local e horário: Espaço Cultural do Sintufrj, às 10h.

Confraternização de Natal
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Armas contra inimigos   

A coordenadora-geral do 
Sintufrj Gerly Micelli alertou 
os aposentados e pensionis-
tas para mais um ataque do 
governo Bolsonaro às univer-
sidades federais e aos servido-
res. Uma das últimas ações de 
Bolsonaro nesse sentido, in-
formou a dirigente sindical, foi 
operar uma mudança no siste-
ma, em Brasília, que modifica 
o que existe hoje para conces-
são de férias, vale-transporte 
e licença para tratamento de 
saúde: “Antes, o processo para 
concessão desses benefícios se 
iniciava na UFRJ e se encerra-
va na UFRJ. Agora, a UFRJ só 
homologa, quem decide é o 
Ministério da Economia”.  

Segundo Gerly, a intenção 

do governo com a reforma 
administrativa já anunciada é 
extinguir os servidores. “Não 
haverá mais concursos públi-
cos para as áreas do Executivo, 
e, para a população, Bolsonaro 
diz que “está acabando com 
privilégios”, mas não chega 
perto do Judiciário e do Legis-
lativo, onde estão os maiores 
salários do funcionalismo pú-
blico”, disse a coordenadora. 

“A única forma de nos de-
fendermos desses ataques 
é estarmos antenados, bus-
cando informações verda-
deiras, checando se não é 
fake news, e nos mantendo 
mobilizados. Qualquer dúvi-
da, ligue para a Leila no Sin-
tufrj”, orientou Gerly.     

SAÚDE E BEM-ESTAR

Como vai o seu coração?
A cardiologista Rozane Sou-

za de Magalhães, que durante 
30 anos atuou como enfermei-
ra no Instituto de Puericultura 
e Pediatria Martagão Gesteira 
(IPPMG), fez vários alertas e 
esclareceu dúvidas sobre risco 
cardiovascular. 

De acordo com a especialis-
ta, a urbanização da sociedade 
é responsável pelas alterações 
no perfil de risco cardiovascu-
lar: redução da atividade física, 
altas taxas de tabagismo e in-
gestão de alimentos com mais 
calorias e gorduras, resultando 
em obesidade, diabetes, hiper-
tensão arterial e dislipidemias 
(elevação de colesterol e trigli-
cerídeos, que contribuem para 
a aterosclerose). 

As mulheres são as maio-
res vítimas de doenças cardio-
vasculares: 31,3% contra 25% 
de probabilidade em homens. 
Elas ocorrem principalmente 
entre 40 e 65 anos. O estresse 
também contribui para a mor-
talidade cardiovascular. 

Hipertensão – Algumas pes-
soas herdam a predisposição à 
hipertensão arterial, que pode 
apresentar-se em várias pesso-
as de uma família. O envelhe-
cimento aumenta o risco da hi-
pertensão arterial em ambos os 
sexos. As estatísticas mostram 
que a raça negra é mais propen-
sa à hipertensão arterial que a 
raça branca; e a obesidade é um 
fator de risco para a doença.

Segundo a médica, o uso abu-
sivo de bebida alcoólica está as-
sociado à hipertensão arterial e 
a vida sedentária contribui para 
o excesso de peso. O tabagismo, 
embora não esteja ligado direta-

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.

Plantão sindical dos aposentados e pensionistas

GERLY Micelli, coordenadora-geral do Sintufrj

mente à hipertensão arterial, é 
fator de risco em doença cardio-
vascular. Assim como excesso 
de sal pode facilitar e agravar a 
hipertensão, muito trabalho, an-
gústia, preocupação e ansiedade 
podem ser responsáveis pela 
elevação da pressão arterial. 

Recomendações 
“É preciso estimular a quí-

mica da felicidade do seu cére-
bro naturalmente”, recomenda 
a cardiologista, propondo que 
as pessoas durmam de 7 a 9 ho-
ras, se exercitem diariamente, 
comemorem conquistas diá-
rias, pratiquem meditação, re-
alizem atos de generosidade e 
abracem alguém todos os dias. 
Mudança de hábitos também 
faz parte do pacote de bem-
-viver, orienta Rozane, como, 
por exemplo, participar de ati-
vidades de lazer, desenvolver 
bons relacionamentos inter-
pessoais, buscar a paz interior, 
administrar bem o tempo. 

Foto: Rena Silva

CARDIOLOGISTA Rozane Souza 
de Magalhães
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Crispim Eusébio da Sil-
va, 86 anos, foi o ho-
menageado, no Dia 

do Servidor Público, pela 
Coordenação e pelo Depar-
tamento de Aposentados e 
Pensionistas do Sintufrj, na 
reunião mensal de outubro. 
Sua história com a UFRJ data 
de 1957, quando ainda qua-
se um garoto foi contratado 
para trabalhar na constru-
ção da Cidade Universitária. 
Um dos motivos de orgulho 
desse aposentado é ainda 
possuir um exemplar do Di-
ário Oficial com sua nomea-
ção para o quadro efetivo da 
universidade. 

Mais de 60 anos de contribuição à UFRJ

Esse é o lema da aposentada 
Wilma Rocha do Nascimento, 
66 anos, casada, dois filhos, cin-
co netos e um bisneto. Ela foi 
companheira de trabalho de 
Marli no Hospital Universitá-
rio, onde exerceu a função de 
atendente de enfermagem des-

De aprendiz de pedreiro a 
mestre de obras, de técnico 
de rádio, datilógrafo a agente 
administrativo, Seu Eusébio 
foi sempre um exemplo, para 
a comunidade universitária, 
de servidor que não deixava 
escapar as oportunidades que 
surgiam para aprender mais 
e alçar novos horizontes na 
UFRJ. Por isso, tornou-se um 
dos personagens mais queri-
do e reverenciado da institui-
ção por várias gerações. 

"Estou muito satisfeito. 
Agradeço a todos pelo cari-
nho", retribuiu, emocionado, 
Seu Eusébio, ao lado dos fa-
miliares. 

 

Marli, uma mulher que adora a vida!
Por mais de três décadas, 

a técnica de enfermagem 
Marli dos Santos de Souza, 
hoje com 70 anos, desempe-
nhou a função de atenden-
te no Hospital Universitá-
rio Clementino Fraga Filho 
(HUCFF). Paralelamente, era 
orientadora educacional na 
Universidade Santa Úrsula. 
Viúva, mãe de um casal de fi-
lhos e avó de três netos, essa 
moradora de Olaria é um 
exemplo de mulher dinâmi-
ca e com sede de viver.

Aposentada da UFRJ desde 
o dia 27 de outubro, Marli não 
perdeu tempo: três vezes por 

semana passa algumas ho-
ras no Espaço Saúde Sintufrj 
fazendo musculação na aca-
demia de ginástica e outras 
atividades, como ioga, RPG e 
pilates. Sempre muito ativa, 
ela descobriu há pouco tempo 
a reunião mensal promovida 
pela Coordenação e pelo De-
partamento de Aposentados e 
Pensionistas do Sindicato. 

“Estou adorando essa vida 
de aposentada. Aproveito 
cada minuto do meu dia”, 
afirma. Uma das paixões da 
irrequieta Marli é o carnaval, 
e a frequência no Espaço Saú-
de Sintufrj tem muito a ver 

com o samba e a folia. “Preci-
so me manter em forma para 
continuar acompanhando o 
Cordão da Bola Preta e a mi-
nha escola do coração, a Por-
tela”, sintetiza a aposentada, 
que já incluiu nos seus planos 
futuros não perder um pas-
seio ou qualquer outro even-
to organizado pela Coordena-
ção e pelo Departamento de 
Aposentados. 

“Se este governo deixar, 
pretendo passear muito”, 
antecipa Marli, preocupada 
com os rumos que o país está 
tomando sob o comando de 
Bolsonaro. 

“Nada me aborrece, atrapalha ou me entristece”
de 1978 até a aposentadoria, no 
dia 30 de maio deste ano. Nos 
últimos 41 anos como servidora 
da UFRJ, atuou no laboratório 
do primeiro andar da unidade. 
No Espaço Saúde Sintufrj, as 
duas amigas se reencontraram, 
e, agora, nas reuniões mensais. 

“O Sintufrj tem sido minha se-
gunda casa desde que me apo-
sentei”, disse Wilma, também 
parceira de Marli no samba e 
na cerveja. “Nada me aborrece, 
atrapalha ou me entristece”, ga-
rante Wilma do alto de sua ple-
nitude e exuberância.   

SEU EUSÉBIO com a esposa, Hilda Maria, a neta Michelly e a filha Adilma    

Fotos: Renan Silva
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Técnicos-administrati-
vos de 25 entidades de 
base, num total de 201 

pessoas, participaram do VI 
Encontro Nacional de Aposen-
tados e Pensionistas da Fasu-
bra, nos dias  24 e 25 de outu-
bro, em Brasília. O Sintufrj foi 
representado por delegados. A 
reforma da Previdência (PEC 
6/19), recém-aprovada pelo 
Senado, foi o tema mais discu-
tido no evento. 

Brasil será o 
Chile de amanhã 
O deputado federal Glauber 

Braga (PSOL/RJ) participou da 
mesa de abertura e destacou 
que a reforma da Previdência 
foi aprovada sob o argumen-
to de que não há dinheiro em 
caixa para pagar as aposenta-
dorias e as pessoas não terão 
rendimento no futuro. “É um 
canhão midiático em cima da 
gente. O que não falam é que 
votaram uma renúncia fiscal 
de R$ 1 trilhão para as multi-
nacionais do petróleo. Quanto 
é que o Paulo Guedes dizia que 
queria deixar de gastar fazen-
do a reforma da Previdência? 
Não era R$ 1 trilhão? Então, 
quer dizer que quem lutou a 
sua vida inteira não tem direito 
a uma aposentadoria digna?”, 
questionou o parlamentar. 

O coordenador-geral da Fa-
subra, Marcelino Rodrigues 
da Silva, citou o caos social en-
frentado pelos chilenos como 
exemplo do que poderá ocor-
rer no Brasil pós-reforma da 

VI Encontro Nacional de Aposentados 
debate a reforma da Previdência Social

Previdência: “O governo (do 
Chile) está tendo que admitir 
uma nova política de Previdên-
cia, porque os companheiros 
estão numa condição abaixo 
da linha de pobreza. E é isso 
que nós estamos vendo acon-
tecer no Estado brasileiro, não 
sem luta, não sem reação”. 

Diego Cherulli, advogado e 
especialista em direito previ-
denciário e tributário, acres-
centou que quem assessorou 
a reforma da Previdência feita 
no Chile há 40 anos, na época 
do governo do ditador Augus-
to Pinochet, foi justamente o 
atual ministro da Economia, 
Paulo Guedes. “Lá não fun-
cionou, e aqui ele quer que 
funcione, como?”, questionou. 

Entre as mudanças apro-
vadas na reforma, Cherulli 
explicou que o cálculo da mé-
dia passa de 80% para 100%; 
a idade mínima ficou maior; 

a contribuição ordinária será 
de até 14% e quem não se apo-
sentou ainda não terá mais a 
integralidade. Ele disse que 
novas mudanças devem ser 
aprovadas no próximo ano, e 
uma delas pode ser o modelo 
de capitalização. 

Segundo o assessor jurídi-
co da Federação, Luís Fernan-
do Silva, a farsa do déficit da 
Previdência sustenta os inte-
resses do sistema financeiro. 
Para ele, defender a previ-
dência pública é defender um 
patrimônio do povo brasilei-
ro e a sua principal política de 
distribuição de renda.

Ele alertou para o fato de a 
Previdência não estar sozinha; 
ela está na Seguridade Social, e 
isso é desconsiderado. “Quan-
do a gente olha para o orça-
mento e para a arrecadação 
da Seguridade Social, sabemos 
que desde a Constituição de 
1988 a Seguridade Social foi su-
peravitária”, afirmou.

O desemprego também tira 
dinheiro da Previdência, dis-
se Silva: “Pelo menos 50% das 
pessoas economicamente ati-
vas, ou seja, na idade de traba-
lhar, estão na informalidade e, 
portanto, não contribuem com 
a Previdência”. 

CINCO delegados representaram a base do Sintufrj no Encontro

Muita saúde, paz e harmonia em seus lares é o que a Coordenação e o Departamento de Aposentados 
e Pensionistas desejam a todas as companheiras e companheiros que aniversariam em novembro. 

Parabéns, aniversariantes!    

Foto: Fasubra

O Sintufrj está recadastrando toda a categoria, e isso inclui os aposen-
tados e pensionistas. A Coordenação e o Departamento de Aposentados 
e Pensionistas estão organizando uma estrutura para facilitar e humani-
zar essa tarefa para as companheiras e companheiros, porque ninguém 
pode ficar sem se recadastrar na entidade. O recadastramento deverá ser 
feito antes da festa de fim de ano do Sindicato.  

Atenção para o recadastramento! 
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