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Resistência e luta é o nosso lema!

O baile que abrirá a folia momesca dos trabalhadores da UFRJ, organizado pelo 
Sintufrj, será na quarta-feira, 19/2, no Espaço Cultural da entidade, a partir das 
16h. O tema é Grito de Carnaval pela Democracia e Autonomia. Participação do 
nosso bloco Minerva Assanhada e da bateria Fina Batucada, de mestre Rico. 

Na quinta-feira, 13, às 15h, todos estão convidados a participar da Ofi cina de 
Materiais Feministas para o nosso carnaval, no Espaço Cultural do Sintufrj. 

O Dia Nacional dos Aposentados foi 
celebrado em 24 de janeiro e a Coor-
denação e o Departamento de Apo-
sentados e Pensionistas do Sintufrj 
homenageiam todas as companheiras 
e companheiros que lutaram e lutam 
por tornar a nossa sociedade mais jus-
ta e igual para todos. Sao pessoas que 
com muita energia e espírito solidário 
se somam ao conjunto dos técnicos-ad-
ministrativos em educação na defesa 
de direitos e da UFRJ. 

Nesse momento de enfrentamento a 
um governo que elegeu a educação e 
os aposentados como inimigos, contar 
com o reforço experiente dos aposen-
tados e pensionistas nas nossas lutas 
é fundamental. A greve geral da edu-
cação no dia 18 de março tem que ser 
um marco da nossa resistência contra 
a destruição das universidades e dos 
serviços públicos, o fascismo e pela 
democracia. Exigimos respeito a todas 
as trabalhadoras e trabalhadores des-
te país.

Parabéns aposentados e pensio-
nistas da UFRJ! Vocês são essenciais 

Participe e traga seus netos, sobrinhos, fi lhos. 
Não esqueça a fantasia. 

Grito de Carnaval pela Democracia e Autonomia

12º 
Congresso 
do Sintufrj 
e greve 
geral da 
educação
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Grito de Carnaval pela Democracia e Autonomia



EDIÇÃO No 18 – FEVEREIRO DE 2020 
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br2Jornal do SintufrjJornal dos Aposentados DOIS PONTOS

CONVITE

CURSOS

EXPEDIENTE
Coordenação de Comunicação Sindical: Kátia da Conceição (in memoriam) e Marisa Araujo / Coordenação e Departamento de Aposentados e Pensionistas do 
Sintufrj: Augusto Barbosa dos Santos, Alda Lúcia dos Anjos Santos, Maria Sidônia dos Santos Lira, Leila Castro e Eliane Nascimento / Conselho Editorial: Coordenação 
Geral e Coordenação de Comunicação / Edição e Redação: Ana de Angelis e Luiz Maranhão / Reportagem: Ana de Angelis, Eac e Regina Rocha / Estagiário: Lucas 
Azevedo / Projeto Gráfi co: Jamil Malafaia / Diagramação: Jamil Malafaia / Fotografi a: Renan Silva / Revisão: Roberto Azul / Tiragem: 4.500 exemplares. As matérias 
não assinadas deste jornal são de res ponsabilidade da Coordenação de Comunicação Sindical l Impressão: 3graf (21) 3860-0100.

FALE COM A REDAÇÃO: comunicacao@sintufrj.org.br / Telefones: 21 3194 -7112/7146 - RECEPÇÃO DO SINTUFRJ: Telefones: 21 3194-7100/7101.

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

25 de março: reunião dos 
aposentados e pensionistas

Informática: 
Apropriação digital

Patchwork

Pintura
Plantão de 
atendimento 

Bloco Minerva 
Assanhada

A sua presença, companheira e companheiro, 
é que faz a diferença, sempre. Esperamos vocês
A Coordenação e o Depar-
tamento de Aposentados 
e Pensionistas do Sintufrj 
convidam as companhei-
ras e companheiros para 
participar da reunião no 
dia 25 de março, a primeira 
de 2020, às 10h, no Espaço 
Cultural do Sindicato, no 
Fundão.

Na ocasião, em celebra-

O bloco carnavalesco da co-
munidade universitária da 
UFRJ, Minerva Assanhada, 
voltou com força neste car-
naval, numa parceria do 
Sintufrj, Adufrj e o Fórum de 
Ciência e Cultura. O samba-
-enredo “UFRJ: cem anos de 
arte, ciência e balbúrdia” 
tem tudo a ver com o contex-
to político em que vivemos, 
com o governo Bolsonaro 
voltado para a destruição da 
universidade pública. 

A iniciativa conjunta para 
trazer o Minerva Assanhada 
de volta à cena também faz 
parte da agenda de mobiliza-
ção da categoria. Mas está fal-
tando os aposentados e pen-
sionistas para animar essa 
folia combativa e de luta.    

Com a participação da ba-
teria Fina Batucada, de mes-
tre Rico, o próximo ensaio do 
bloco será na quarta-feira, 12, 
às 16h, no campo da Prefeitu-
ra Universitária (Fundão); na 
sexta-feria, 14, o Minerva As-
sanhada participará do Grito 
de Carnaval do Sisejufe, na 
Cinelândia, às 18h30.

A parceria entre o Sintu-
frj e o Laboratório de In-
formática para Educação 
(Lipe) continua, portanto, 
aposentados e pensionistas 
podem participar do curso 
de Apropriação da Cultura 
Digital. As aulas serão rei-
niciadas no dia 2 de março, 
mas é só chegar e falar com 
os coordenadores para ini-
ciar o aprendizado. 

(trabalho com retalhos) 

Aulas às segundas-feiras, 
das 9h às 12h, no Espaço 
Cultural do Sintufrj, na Ci-
dade Universitária (ao lado 
da sede do Sindicato). Início:  
2 de março.

ção ao 8 de Março, Dia In-
ternacional da Mulher, as 
companheiras aposentadas 
e pensionistas receberão o 
carinho especial da Coorde-
nação e do Departamento, e 
dos ex-colegas de trabalho. 

A reunião terá muitas ou-
tras novidades, que estão 
sendo preparadas com mui-
to zelo pela Coordenação e 

pelo Departamento de Apo-
sentados e Pensionistas. 
Entre os assuntos da pauta, 
destacam-se os informes 
da direção; cuidados com a 
saúde e o bem-estar físico e 
mental; a agenda anual de 
eventos, que inclui come-
morações e passeios, entre 
outros temas de interesse 
geral. 

Pessoalmente: às quintas-
-feiras, das 10h às 15h, 
na sede do Sintufrj, na 
Cidade Universitária.
Telefone: (21) 3194-7127, 
às terças e quintas-feiras, 
das 10h às 16h.
E-mail: aposentados@sin-
tufrj.org.br.

Na Cidade Universitária, 
as aulas são às segundas 
e quartas-feiras, das 9h às 
11h30, no Centro de Tecno-
logia (CT), na sala 200 G do 
bloco H.

No campus da Praia Ver-
melha, às segundas-feiras, 
das 9h às 11h30, na Central 
de Produção Multimídia 
da Escola de Comunicação 
(ECO/UFRJ).

Aulas às quartas-feiras, das 
9h às 16h, no Espaço Cultural 
do Sintufrj, na Cidade Uni-
versitária. Início: 5 de março.

Parabéns, aniversariantes do mês!
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Aposentados e 
pensionistas 
vão pagar mais 
A partir de 1º de março, 
entram em vigor as novas 
alíquotas de contribuição 
previdenciária, e 
aposentados e pensionistas 
também serão afetados. 
Esse é um dos pontos da 
Emenda Constitucional 
nº 103/2019 (reforma da 
Previdência do governo 
Bolsonaro) aprovada pelo 
Congresso Nacional em 
outubro passado.

Com a reforma da Previdên-
cia, as novas alíquotas de 
contribuição previdenciária 
serão progressivas e vão va-
riar de 7,5% a 22% de acor-
do com a faixa salarial, tanto 
para os trabalhadores em ati-
vidade como para os aposen-
tados e pensionistas. 

Regras para o 
servidor em atividade

Os novos cálculos de contri-
buição previdenciária obede-
cerão a duas regras distintas, 
baseadas na data de ingresso 
do servidor em atividade:

1ª - Para aqueles que en-
traram até 3 de fevereiro de 
2013 – antes da instituição da 
Funpresp (Fundação de Pre-
vidência Complementar do 
Servidor Público Federal) –, 
as alíquotas salariais podem 
chegar a até 22% da remune-
ração.

2ª - Para aqueles que co-
meçaram a trabalhar após 3 
de fevereiro de 2013 ou ade-

riram voluntariamente à pre-
vidência complementar (a 
Funpresp), a regra de aposen-
tadoria é a mesma dos traba-
lhadores do setor privado, ou 
seja: contribuirão com as mes-
mas alíquotas aplicadas aos 
servidores mais antigos, mas o 
limite de contribuição é o teto 
do INSS. Os valores acima do 
teto são descontados direta-
mente no fundo de pensão.

Explicação importante
Para os servidores que já es-
tão aposentados e os pensio-
nistas, o cálculo com as no-
vas alíquotas (tabela ao lado) 
é feito sobre a parcela do 
benefício que exceder o teto 
da Previdência Social, atual-
mente fi xado em R$ 6.101,06. 

Até um salário mínimo: 7,5% 
Mais de um salário mínimo até R$ 2 mil: 9% 
De R$ 2.000,01 a R$ 3 mil: 12% 
De R$ 3.000,01 a R$ 5.839,45: 14% 
De R$ 5.839,46 a R$ 10 mil: 14,5% 
De R$ 10.0001,00 a R$ 20 mil: 16,5% 
De R$ 20.000,01 a R$ 39 mil: 19% 
Acima de R$ 39.000,01: 22% 

Reforma da Previdência de 
Bolsonaro (EC 103/2019) im-
põe novos valores de contri-
buição previdenciária, que 
variam de 7,5% a 22%

Tabela das novas alíquotas aplicada 
aos aposentados, pensionistas e ser-
vidores federais em atividade:

GOVERNO Bolsonaro elegeu a educação e os servidores como 
seus inimigos, incluindo aposentados e pensionistas

Foto: Renan Silva
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Mobilização 
rumo à greve 
dia 18 de março
Em abril, dias 1º, 2 e 3, a di-
reção sindical realizará o 12º 
Congresso do Sintufrj (Con-
sintufrj), evento no qual a 
presença dos aposentados 
se faz muito necessária e 
importante. Principalmente 
neste ano, quando o Consin-
tufrj fará parte do processo 
de luta contra a sanha des-
truidora das universidades e 
dos serviços públicos promo-
vida pelo governo Bolsonaro. 

A eleição de delegados ao 
Consintufrj deverá ocorrer 
em março, e o prazo para en-

12º CONSINTUFRJ

vio de teses será até as 17h do 
dia 18 de fevereiro.

A agenda sindical para 
este mês e o próximo será 
voltada à mobilização da ca-
tegoria para participar do 12º 
Consintufrj e estará focada 
também na greve da educa-
ção marcada para o dia 18 de 
março, conforme aprovação 
da categoria na assembleia 
do Sintufrj em 28 de janei-
ro, seguindo a orientação da 
plenária nacional da Fasubra 
de dezembro de 2019. A dire-
ção sindical se articula com 

a Adufrj e o DCE Mário Prata 
para garantir a participação 
dos professores e estudantes 
na greve, que tem de ser um 
movimento de protesto à al-
tura dos ataques do governo 
Bolsonaro a nossos direitos 
e à UFRJ (que está perdendo 
sua autonomia e já iniciou 
2020 com pires nas mãos). 

Portanto, companheiros e 
companheiras aposentados e 
pensionistas, este vai ser um 
ano de muita luta, caso con-
trário, vamos perder todas as 
nossas conquistas econômicas 
e trabalhistas e assistir ao ex-
termínio dos serviços públicos 
e dos servidores, em prejuízo 
próprio e da população pobre.  

CONGRESSO. Numa conjuntura adversa, ganha importância o debate 
organizado da categoria para descortinar um horizonte com mobilização

INFORME JURÍDICO

Procure o 
Sintufrj!
Os aposentados e pensionistas 
que estão sendo chamados, 
por meio de telegrama, pela 
Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) 
para fazer reposição ao erário 
do valor pago indevidamente 
deve agir da seguinte forma:

1 – Devem ir à PR-4 tomar 
ciência do fato e solicitar cópia 
do processo.

2 – Com a documentação 
em mãos (cópia do processo e 
documentos pessoais), procu-
rarem imediatamente o Sintu-
frj, para que o Departamento 
Jurídico da entidade tome as 
providências necessárias na 
sua defesa.  

 Instituições financeiras que não cumpriram ou não quiserem cumprir   
    ordem judicial estão sujeitas a pagamento de multa

 Mas liminar obtida refere-se aos servidores que tiveram a margem 
    consignável reduzida para os empréstimos em instituições bancárias

Desde 29 de novembro de 
2019 a Jus� ça concedeu limi-
nar na ação cole� va impetrada 
pelo Sintufrj para evitar que os 
bancos nega� vassem os servi-
dores que � veram sua margem 
consignável reduzida.

As ins� tuições que não cum-
priram ou não quiserem cum-
prir a ordem judicial estarão 
sujeitas a pagamento de multas.

A redução da margem con-

SINTUFRJ OBTÉM LIMINAR QUE GARANTE 
NOME LIMPO DO SERVIDOR NO SPC E SERASA 

ATENÇÃO 1: A LIMINAR OBTI-
DADE PELO SINDICATO RELACIO-
NA-SE ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE 
AOS CASOS DE REDUÇÃO  DE MAR-
GEM CONSIGNÁVEL. 

ATENÇÃO 2: CÓPIAS DOS DOS-
CUMENTOS PODEM SER ENVIA-
DOS PARA O E-MAIL secretaria@
sintufrj.org.br.

LISTA DE DOCUMENTOS

• Iden� dade
• CPF
• Comprovante de residência
• Contracheque
• Comprovante 
   de nega� vação

signável foi provocada, principal-
mente, pela re� rada dos ganhos 
das ações cole� vas (28% e 26%) 
dos contracheques.

Aqueles que após essa deci-
são da Justiça continuarem com 
o nome negativado devem pro-
curar imediatamente o Sintufrj 
munidos de comprovante da ne-
gativação para que o jurídico da 
entidade tome as providências 
cabíveis.

Foto: Renan Silva


