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Feliz Natal e um ano novo de
muita saúde, alegria e paz!
Obrigada, companheiras e companheiros
aposentados e pensionistas

Nossa festa de confraternização de encerramento das atividades de 2019 foi um momento especial idealizado com
muito carinho. Um momento nosso e de reencontro com amigos, misturando sentimentos de alegria e também de saudades pelos que não estavam presentes.
Para que nossa reunião fosse lembrada e tivesse gostinho
de quero mais é que nos empenhamos em oferecer um momento especial de felicidade.
Só temos a agradecer a todos os envolvidos na organização
do evento.
Obrigada companheiras e companheiros por participarem
das nossas reuniões mensais. Sem vocês, nada teríamos realizado. Saibam, em todos os dias do ano, a Coordenação e o
Departamento de Aposentados e Pensionistas se preocuparam e se empenharam em garantir que esses encontros se
transformassem em momentos de inspiração, ensinamento,
informação e sempre uma celebração da vida.
Tudo que fazemos é pensando em vocês, que nos iluminam
e nos inspiram. Portanto, só temos uma palavra: OBRIGADA!
OBRIGADA! OBRIGADA!
			

Alda Anjos, Sidônia Lira e Leila Castro
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DOIS PONTOS

Confraternização de Fim de Ano do Sintufrj
ternização de fim de ano do
Sindicato, no dia 12 de dezembro, quinta-feira.
O local é o mesmo do ano
passado: Lajedo, na Estrada
Boca do Mato, 803, Vargem
Pequena. Das 12h às 18h.
Já está tudo pronto para
receber a categoria sindicalizada com muita música,
atração especial surpresa,
cerveja gelada e delicioso
almoço, na festa de confra-

Garanta sua participação
• O prazo para inscrição começou na segunda-feira, 25
de novembro, e termina no
dia 4 de dezembro (quarta-feira), pelo site do Sintufrj:

www.sintufrj.org.br.
• Após realizar a inscrição, imprimir o comprovante.
• Quem encontrar muita dificuldade em se inscrever on
line, procurar a sede do Sintufrj, das 9h às 17h, ou uma
das subsedes sindicais: no
Hospital Universitário, das 8h
às 16h, e na Praia Vermelha,
das 9h às 17h.
Transporte/Conferência
Os primeiros ônibus sairão

da sede do Sintufrj e da
Praia Vermelha às 10h30; e
os últimos, às 12h (também
dos dois locais de encontro
e de retorno).
• No embarque nos ônibus
será feita a conferência,
portanto, NÃO esqueça de
levar um documento de
identidade com foto.
• A mesma conferência
será feita no local da festa
para quem utilizar outro
meio de transporte.

Campanha de Recadastramento ao Sintufrj
1 – O Sintufrj criou um novo
sistema on line para atualização do cadastro dos
nossos sindicalizados. Essa
plataforma permitirá novas
funções, facilitando o aceso
a serviços que o Sindicato
presta aos sindicalizados e
seus dependentes.
O objetivo é aumentar a
integração e a comunicação
entre o Sintufrj e a categoria, aproximando cada vez
mais o sindicalizado da sua
entidade de classe, e facilitar o acesso aos serviços

oferecidos.
2 – A autorização para o
desconto em folha da contribuição sindical é necessária para prevenir eventuais
investidas do atual governo
para deixar sem receita o
Sindicato. Isso ocorreu este
ano no mês de março, quando Medida Provisória (MP)
impediu o desconto em folha.
É importante enfatizar: nenhum outro tipo de desconto,
a não ser o da contribuição
sindical, será debitado na
conta do sindicalizado.

Nota de falecimento
Com pesar
informamos
o falecimento
da nossa querida companheira Neuma Mabiel de
Souza, aos 77 anos, ocorrido
no dia 23 de novembro. Durante 30 anos, ela atuou como
enfermeira do Instituto de
Puericultura e Pediatria Mar-

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

tagão Gesteira (IPPMG), mas
a sua história com a UFRJ começou como aluna da Escola
de Enfermagem Anna Nery.
Seu sorriso cativante e a alegria de reencontrar os antigos
companheiros de trabalho
nas reuniões mensais do Sintufrj de aposentados e pensionistas ficarão para sempre
na nossa lembrança. Siga em
paz, Neuma.

PASSO A PASSO
1 – Acesse o link (http://sistema.sintufrj.org.br). Esta será a primeira
tela a aparecer no seu celular, tablet ou computador.
2 – Clique no botão RECADASTRAMENTO (Primeiro acesso) que aparece na parte debaixo da tela. Este será o seu primeiro acesso.
3 – Ao clicar em RECADASTRAMENTO (Primeiro acesso), aparecerá
uma janela para gerar a sua senha. Preencha com o número do seu
SIAPE para receber uma senha no seu e-mail (o sistema enviará a senha
para o e-mail que consta na sua ficha sindical). Caso o número do seu
SIAPE não tiver 7 algarismos, acrescente um 0 (zero) à esquerda.
4 – Abra a caixa de mensagens do seu e-mail. A senha provisória que
você recebeu deve ser utilizada para fazer o primeiro acesso no sistema. Depois você poderá alterá-la para outra senha de preferência.
5 – Caso a senha seja enviada para um endereço de e-mail que você
não utiliza mais, entre em contato com o Sintufrj (https://sintufrj.org.
br/contato) para informar o endereço eletrônico atual.
6 – Acesse a plataforma usando seu SIAPE e a senha que você recebeu
por e-mail. Após fazer o login, clique na opção PERFIL.
7 – Atualize os seus dados (é obrigatória a inserção da foto do sindicalizado. Sem esse procedimento, o recadastramento não será concluído).
8 – Pronto! Você acaba de atualizar o seu cadastro no sistema do Sintufrj.
Agora a comunicação entre você e o Sindicato será muito mais ágil e eficaz!

Atenção: Fique atento aos campos obrigatórios
assinalados por asterisco (*).

E o que isso tem a ver com a festa de fim de ano?

É simples. Este ano, a reserva de convites para a festa de fim de ano
do Sintufrj será feita por esta nova plataforma. O sindicalizado deverá
acessá-la com o seu login e senha para fazer a inscrição para a festa.
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Muitas surpresas no
último encontro do ano
Q

uando as cerca de 100
pessoas, a maioria mulheres, foram chegando para
participar da última reunião
do ano organizada pela Coordenação e pelo Departamento
de Aposentados e Pensionistas do Sintufrj, na quarta-feira, 27 de novembro, logo perceberam que aquele seria um
dia muito especial.
A primeira surpresa foi
encontrar o Espaço Cultural
decorado com bolas coloridas, flores e motivos natalinos. A segunda, o coquetel
em substituição à tradicional
mesa de café e servido por
garçons. A terceira, o almoço,
cujo cardápio variado atendeu a todos os paladares. A
sobremesa de brownie com
sorvete também fez sucesso.
A festa de confraternização, preparada com todo o
carinho e dedicação pelas coordenadoras sindicais Alda
Anjos e Sidônia Lira, e Leila
Castro, do Departamento de
Aposentados e Pensionistas,
foi encerrada com bolo de
glacê de noiva sendo servido,
após o sorteio dos brindes.

Fotos: Renan Silva

“AUTOESTIMA, bem-estar e
planos para o futuro” foi o
tema da palestra do técnico-administrativo e palestrante
comportamental Adilson
Couto. Em poucos minutos,
ele ensinou à atenta plateia
o que é felicidade e como
se consegue viver com
harmonia neste mundo
tão conturbado. “A gente
precisa usar a força interior
e fazer a vida acontecer”,
recomendou, após revelar
alguns segredos de como
se ter autoconfiança
para a conquista do que
desejamos.
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ÚLTIMA PÁGINA

Elas seguem fazendo história na UFRJ
“Esta é a minha primeira de muitas
reuniões”, garantiu Dalva Albina Domingues, 77 anos, técnica de enfermagem,
aposentada desde 2017 do Instituto de
Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG), que fez sua estreia na reunião mensal dos
aposentados e pensionistas. “Mesmo morando longe, em
Oswaldo Cruz, não deixarei de vir”, garantiu. “Gostei
muito do ambiente e do reencontro com os amigos”, justificou, sorridente, a decisão tomada.
“Esse vínculo entre as pessoas que trabalharam juntas durante anos na universidade tem que permanecer. Essas reuniões
são excelentes por proporcionar esses reencontros e por nos manter informados sobre
nossos direitos”, definiu Rita Helena Gomes Lima, 59 anos, ex-chefe de enfermagem da Unidade de Pacientes Externos do
IPPMG. Ela se aposentou em 2015 e, como sempre morou em
Teresópolis, não vê inconveniente em se deslocar uma vez
por mês para participar da reunião no Espaço Cultural do
Sintufrj. “Quando eu trabalhava, fazia essa viagem diariamente. Por que não fazer agora para me divertir?”, concluiu.
M aria Engracia Rodrigues V argas,
75 anos, secretária aposentada há 23
do HUCFF – contou que secretariou o
médico Clementino Fraga –, era uma
das mais animadas no Espaço Cultural. “Eu vim ao Sintufrj me recadastrar e soube da
reunião. Adorei! Foi uma grata surpresa. Muita gente,
muita alegria e novidades”, enumerou.

convênio

Fotos: Renan Silva

Maria do Carmo Castro Silva, 57 anos,
também aposentada do IPPMG, ficou surpresa com a presença de tantos ex-colegas
de trabalho na reunião de 27 de novembro.
“Gostei muito da palestra sobre autoestima
e bem-estar. É muito importante a gente aprender a levar
a vida com harmonia e felicidade”, resumiu a auxiliar de
enfermagem. Mesmo morando em Campo Grande e ainda
trabalhando no Posto de Saúde do bairro, ela pretende continuar frequentando as reuniões do Sintufrj.

“Não tenho palavras para definir o que
estou sentindo. Estou encantada com tudo,
principalmente com as atividades propostas e o otimismo dos meus colegas aposentados. Nem de longe imaginava isso”, disse,
emocionada, Ediviges Couto da Paixão, 70 anos, assistente
social, aposentada desde 2018, do Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho (HUCFF), depois de 35 anos de trabalho, e residente no bairro da Taquara.

Jupiara Antunes de Lima, 71 anos, estava
convicta na decisão tomada há um mês:
“Depois que participei da primeira (reunião), decidi não faltar mais a nenhuma”.
Pela segunda vez, a técnica de laboratório
aposentada do Instituto de Microbiologia saiu cedo da Pavuna, onde mora, para chegar às 9h30 no Espaço Cultural
do Sintufrj. “Tem valido muito a pena”, disse.

Plantão de atendimento aos
aposentados e pensionistas
Atenção: no mês de dezembro o plantão funcionará
até 16/12. Retorno no dia 13 de janeiro de 2020.

O Sintufrj firmou convênio com o Sesi que dá direito
a consulta médica e odontológica (exceto ortodontia),
a atividades educacionais, de esporte e lazer. Mais
informações: 08002312 e 4002-0231.

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.

Parabéns, aniversariantes!
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 dezembro.

