Boletim Informativo do Sisejufe
Sindicato dos Servidores das
Justiças Federais do Rio de Janeiro
Ano X Nº 253 – Julho de 2012
Filiado à Fenajufe e à CUT

Portal: sisejufe.org.br – Endereço Eletrônico: imprensa@sisejufe.org.br – Edição Especial do Departamento de Aposentados e Pensionistas

Balanço das atividades do Departamento
de Aposentados e Pensionistas
do Sisejufe – 1° semestre de 2012

O

O objetivo do departamento não é
somente fazer o nosso segmento
permanecer na luta sindical, mas
mostrar a todos e a todas que cada
um continua sendo parte integrante
e importante de toda categoria dos
servidores e servidoras do Judiciário
Federal do Rio. Todas as ações do DAP
se pautaram no cronograma de atividades do Planejamento Estratégico
do Sisejufe para o exercício de 2012
Salários (PCS4) da categoria. Na ocasião, os presentes
receberam material impresso listando todas as ações e

diversas publicações sobre
o andamento das Propostas
de Emendas à Constituição
(PEC) 555/06 e 270/08.
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Ao final dos eventos, os
participantes se confraternizam e comemoram os
aniversários do mês.
Em 27 de março, por
exemplo, foi realizado o
“1º Encontro Jurídico”
do DAP, com a participação da advogada Aracéli
Rodrigues. Ela explicou o
andamento das ações específicas de interesse dos
aposentados e pensionistas
ajuizadas pelo Sisejufe. O
diretor sindical Roberto
Ponciano, coordenador do
Departamento de Imprensa, deu os informes sobre
a luta pela aprovação do
quarto Plano de Cargos e
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Depar tamento
de Aposentados
e Pensionistas do
Sisejufe (DAP) desde o
começo do ano tem promovido atividades e ações
sindicais, jurídicas e de integração para acolher, informar e estimular o segmento
no Rio de Janeiro.
O Depar tamento de
Aposentados e Pensionistas (DAP) realiza reuniões
mensais, sempre na última
terça-feira de cada mês,
com início às 15h, de março
a novembro de cada ano.
Nessas ocasiões, são dados
informes e trazidos temas
de interesse da categoria.

Atuação conjunta com o Departamento
Jurídico do Sisejufe é intensificada
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E

m 24 de abril, o
DAP realizou o
“Seminário sobre
Previdência Complementar
dos Servidores Públicos
e Impactos nas Questões
Previdenciárias”, com painel de Celso Malhani de
Souza, vice-presidente do
Sindifisco-RS. Os aposentados e pensionistas presentes tiverem a oportunidade
de conhecer e serem alertados para os prejuízos que
a nova proposta de previdência complementar trará
para os servidores públicos.
A diretora sindical, Mariana
Liria, Coordenadora do
Departamento Jurídico do
Sisejufe, acompanhou os
advogados Jean Ruzzarin
e Aracéli Rodrigues, tendo
esta última atualizado o
andamento das ações de
interesse da categoria.
Em 29 de maio, o DAP
organizou a palestra sobre a atual conjuntura da
Previdência Social, com
a assessora política do Sisejufe, Vera Miranda, que
esclareceu pontos da PEC
555/06 que visa acabar
com a contribuição previdenciária de 11% sobre os
proventos dos servidores
públicos aposentados que

Filiado à Fenajufe e à CUT

Aracéli Rodrigues: advogada atualiza servidores aposentados sobre o andamento das ações

excedam o teto do INSS –
hoje em R$ 3.916,20. Pelo
substitutivo aprovado em
comissão especial, a contribuição teria um desconto
de 20 pontos percentuais ao
ano, a partir dos 61 anos de
idade e até ser zerada aos
65 anos. Novamente, a advogada Aracéli Rodrigues,
representando o Departamento Jurídico, atualizou
informações sobre as ações
jurídicas de interesse do
segmento. Naquela ocasião, foi lançado o projeto
do Curso de Informática e
Tecnologia, com apresentação do programa com as
turmas básica e avançada.
As aulas serão totalmente
gratuitas para os aposentados e pensionistas sindicalizados. Vários sindicalizados
presentes se inscreveram.
Ainda na reunião de

maio, foram indicados os
participantes das delegações para o 2º Encontro
Nacional de Aposentados
e Pensionistas da Fenajufe, realizado no dia 2 de
junho, em Brasília, e para

o Encontro Nacional do
Movimento dos Servidores
Aposentados e Pensionistas (Mosap), que vai
acontecer em 7 de agosto,
para unificar a categoria
em defesa da PEC 555/06.

O último encontro do Departamento
de Aposentados e Pensionistas (DAP) do
Sisejufe, do 1° Semestre, aconteceu em dia
26 de junho. O 2º Encontro Jurídico do DAP,
com a participação da coordenadora do
Departamento Jurídico, Mariana Liria e da
advogada Aracéli Rodrigues. Neste dia
também foi dado início às aulas do Curso
de Informática e Tecnologia para os
Aposentados e Pensionistas sindicalizados e
foi lançado o projeto do Curso de Pintura e
Découpage em Madeira, que poderá ser feito
na última terça-feira de cada mês, de 12h30
às 14h30, horário que antecede às reuniões.
As inscrições para os dois cursos estão
abertas e são totalmente gratuitas
aos filiados ao sindicato
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Folclore e cidadania:
Sisejufe em clima de arraiá
Com cerca de 20
participantes, o
tradicional encontro do DAP, em 26
de junho, desta
vez, foi em clima
de luta e muito
“arraiá sô”!
O auditório
do sindicato foi
enfeitado com
bandeiras juninas.
Os aposentados
foram recebidos
Fazendo a festa, construindo a luta: reuniões descontraídas sem esquecer o ativismo sindical
com músicas regionais, comidas
típicas e até uma
fogueira artificial.
Tudo para dar ao
encontro um tom
do tradicional
folclore brasileiro.
O clima de descontração e aconchego Informes: Lucilene Lima falou da luta para aprovação da PEC 555
da reunião
agradou a todos
Lygia Porto, ativista sindi- paridade. À época, uma
delegação de aposentados
e pensionistas do Sisejufe
esteve em Brasília, no Congresso Nacional, durante a
votação para aprovar aquela
proposta de emenda constitucional.
Lucilene Lima também
ressaltou a importante participação do Sisejufe na luta
pela aprovação da PEC
555, que acabará com a
contribuição previdenciária
de 11% sobre as aposentadorias que excedam ao teto
do INSS de R$ 3.916,20.

Diretoras: Mariana e Lucilene

“Não é justo que, após termos contribuído por toda
a nossa vida profissional
para a Previdência, após
concluirmos nossa prestação de serviços ao país,
continuemos pagando”,
afirmou a diretora sindical.
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cal presente em diversas
manifestações, seja de toda
a categoria ou às reuniões
específicas do DAP.
No encontro, a coordenadora do DAP, Lucilene
Lima, deu informes sobre
a luta para aprovação do
Projeto de Lei 6.613/2009
(que significa o PCS4) e
destacou como vitória a
aprovação da PEC 270/08
– que garante ao servidor
que se aposentar por invalidez permanente o direito
a proventos integrais com
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“O Sisejufe faz um trabalho sério e respeitável de
inclusão. Um trabalho de
resgate da luta e da cidadania de todos nós que permanecemos sendo parte da
categoria. Não gosto quando ouço os servidores se
referindo aos aposentados
como ‘vocês’. Isso é terceira pessoa. É excludente.
Não somos ‘vocês’, somos
todos. Uma categoria só. E,
este sindicato nos enxerga
assim”, disse a aposentada

“Aqui sou VIP”, diz aposentada
No dia 26 de junho, também começou o Curso de
Informática e Tecnologia
voltado para o segmento.
A aposentada Ildaci Gomes
Fernandes, ex-aluna do
curso de línguas (inglês e
espanhol) e frequentadora
assídua das reuniões do
DAP, aprovou a iniciativa.
“Essa proposta foi demais
porque é totalmente para
nós, aposentados e pensionistas. Já fiz outros cursos,
mas a verdade é que ficava constrangida em uma
turma grande com muitos
jovens. Tinha vergonha de
dizer que não tinha entendido um tema, enfim, uma
explicação, porque os jo-

vens conseguem compreender
muito mais
rápido do
que nós. Aí,
preferia não
perguntar
nada para
não prejudicar a turma. Já aqui,
no curso de
Informática
e Tecnologia do Sisejufe,
sou e me sinto VIP”, comemora Ildalci Gomes
Fernandes (foto).
O curso de Informática
e Tecnologia é dividido em
dois níveis: básico e avan-

çado. Tem
duração de
uma hora,
com o máximo de
três alunos
por hora.
Os(as) interessados
(as) devem
entrar em
contato
com a assistente de
Núcleos do Sisejufe, Eane
Amorim, no telefone (21)
2215.2443. O Sisejufe se
equipou para proporcionar o melhor rendimento
do curso para a categoria.
Cada módulo também

terá uma apostila.
O foco é ensinar aos
aposentados e pensionistas
a lidar com o computador,
inclusive com utilização de
redes sociais e outras tecnologias tais como: aplicativos de celular, filmadoras,
câmeras fotográficas, TV
LCD etc. “As aulas vão
ensinar desde ligar o computador e a não ter medo
dessa máquina maravilhosa,
inclusive a usar a internet,
criar e utilizar e-mails, usar
o banco online com segurança, ouvir música na
internet e até assistir filmes
antigos, entre outros”, explica a coordenadora do
DAP Lucilene Lima.
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Neurocientista ressalta: “é importante
exercitar o cérebro em todas as fases da vida”
A necessidade permanente de realizar
atividades que exercitem o cérebro em todas
as fases da vida, principalmente na melhor
idade, foi tema do programa Mais Você,
da Rede Globo, na terça-feira, 29 de maio.
O entrevistado, neurocientista Rogério
Panizzutti, da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, destacou o uso de programas
de computador, jogos eletrônicos, entre
outras atividades, como uma das maneiras
de evitar o envelhecimento do cérebro
O cientista estudou neuroterapia nos Estados
Unidos e garantiu que há
exercícios capazes de rejuvenescer o cérebro em
até 15 anos. Com a ajuda
dessas atividades, uma
pessoa de 65 anos pode
voltar a ter o cérebro de

uma pessoa de 50 anos.
“O que a gente tem que
pensar sempre é cuidar
dos fatores de risco: controle de uma boa alimentação, evitar obesidade e
sedentarismo”, orientou
na entrevista.
Rogério Panizzutti con-

O curso de Informática e Tecnologia pode ser exemplo de neuroterapia

tou que o ápice da atividade cerebral acontece
em torno dos 30 anos
de idade, e que depois
os neurônios começam a
morrer. Mas como evitar
que essas células morram?
“A ideia é sempre estar
desafiando seu cérebro,

para mantê-lo ativo. O uso
de jogos eletrônicos, redes
sociais e outros programas
de computador é super
saudável para todos, inclusive os idosos”, afirmou.
[Tatiana Lima/Imprensa
Sisejufe com informações do
Portal Mais Você]

Próxima reunião do Departamento de
Aposentados e Pensionistas (DAP)
será no dia 31 de julho
“Bingo Cultural” junta
informação e diversão
nas ações do DAP

O

encontro do DAP
em julho de 2012
será realizado no
dia 31. Será uma reunião
que vai reservar surpresas
e atividades culturais para o
segmento. A partir de 15h,
após a divulgação de informes, o DAP vai promover
um “Bingo Cultural” com
a distribuição de brindes.
A ideia é sempre conciliar
descontração e politização
para incentivar a inclusão
e a continuidade da parti-

cipação dos aposentados
e pensionistas nas lutas do
movimento sindical.
“A presença de cada um é
extremamente importante.
Sempre pensamos na reunião como um espaço de
integração e luta, mas também de carinho e conforto.
Nós, aposentados e pensionistas do Judiciário Federal
do Rio ajudamos a construir esse país. Valorização
e inclusão são as palavras
motoras do DAP”, afirma

Lucilene Lima, diretora do – das 12h30 às 14h30. Será
Sisejufe que coordena o uma aula de découpage em
madeira – a arte de decorar
departamento.
um objeto colando recortes
de papel – com a profesCurso de Artesanato
No dia 31 de julho, data sora Kátia Silveira, que é
do próximo encontro do funcionária do Sisejufe. As
DAP, que acontece tradi- aulas são totalmente gratuicionalmente nas últimas tas para os aposentados e
terças-feiras de cada mês, pensionistas sindicalizados.
um pouco antes do horário Inscrições com a assistente
do encontro acontecerá de Núcleos do Sisejufe,
a primeira aula do curso Eane Amorim, pelo telefone
de artesanato do Depar- (21) 2215.2443. A reunião
tamento para a categoria do DAP começará às 15h.

Para fazer a aula serão necessários
todos os materiais abaixo listados
• 1 (uma) peça de madeira
(MDF) a gosto (porta
controle remoto, porta
guardanapos, caixa para
guardar objetos etc.);
• 1 (um) pote de tinta
Acrilex 250ml cor branca
(PVA);

• 3 (três) guardanapos
coloridos ou estampados
para découpage;
• 1 (um) pote de cola para
découpage;
• 1 (um) pote de verniz

OBS.: Procurem comprar uma peça de madeira que não tenha muitos
compartimentos, pois
essa será a primeira aula.
A recomendação é de
que os interessados em
fazer o curso procurem
casar as peças. Exemplo:
se você comprar uma
peça para utilizá-la na
cozinha, é preferível que
os guardanapos para decoração seja do mesmo
tema: cozinha.
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• 1 (uma) lixa de unhas;

• 2 (dois) pincéis: 1 (um)
de nylon e 1 (um) de seda.
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• 1 (um) pote de tinta
Acrilex 250ml de cor de
livre escolha (PVA);

transparente para découpage;

Fenajufe realiza 2º Encontro do
Coletivo de Aposentados
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A

Fenajufe realizou
em 2 de junho,
o 2º Encontro
do Coletivo Nacional dos
Aposentados (Conap), em
Brasília. O evento foi destinado aos servidores do
Judiciário Federal e do Ministério Público da União
(MPU) aposentados e, segundo o regimento interno do Conap, os mesmos
precisavam ser associados
a algum sindicato filiado à
Fenajufe. Aposentados de
vários estados, representando onze sindicatos filiados
participaram. Dentre ele:
Sisejufe (RJ), Sinjufego
(GO), Sintrajud (SP), Sintrajufe (RS), Sindiquinze
(SP), Sindjus (DF), Sindjus
(AL), Sintrajuf (PE), Sitraemg (MG), Sinje (CE)
e Sintrajusc (SC). Cada
coletivo foi composto por
dois aposentados eleitos
como representantes da categoria durante as reuniões
no âmbito dos respectivos
sindicatos, realizadas pelos
Núcleos ou Departamentos
de Aposentados.
O coordenador geral da
Fenajufe, Saulo Arcangeli,
fez a abertura do evento
que contou também com a
presença dos coordenadores
da Federação: Jean Loiola, Evilásio Dantas, Cledo
Vieira e a coordenadora do
Conap, Fátima Arantes.
“A Fenajufe, mesmo com
o foco direcionado para
nossa demanda maior, que
é a luta pela aprovação do

Foto: Alexandre Marques

nosso PCS4, e muito embora estejamos diante de um
processo de construção de
greve em todo país, prima
pela realização de todos os
coletivos começando pelo
Conap, por considerá-los
de fundamental importância não só para os segmentos que estão inseridos no
contexto, mas para toda
categoria”, disse Fátima
Arantes, da Conap.

Painéis
Os debates do evento se
dividiram entre o painel
sobre a Previdência Complementar do Servidor Público, criada a partir da implementação do Funpresp,
com a vice-presidente do
Sindicato Nacional dos
Servidores do Legislativo
e do TCU (Sindilegis) e
servidora do Tribunal de
Contas da União (TCU),
Lucieni Pereira da Silva; e sobre projetos que

tramitam no Congresso
Nacional, direcionados aos
aposentados e pensionistas
do serviço público.
Para explicar os projetos,
o encontro contou com a
participação do assessor
parlamentar da Fenajufe
e coordenador do Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar
(Diap), Antônio Augusto Queiróz (Toninho do
Diap). Embora o assessor
tenha citado várias matérias importantes, ele fez
questão de ressaltar que,
no momento, os projetos
mais importantes para
o conjunto da categoria
– aposentados e ativos são os PL 6613/2009 e
6697/2009 que revisam os
PCSs do Judiciário Federal
e do MPU.
Ele considerou, ainda,
que embora haja uma sinalização de que as negociações entre os três poderes
estejam ocorrendo, a cate-

goria precisa intensificar as
mobilizações para conquistar a aprovação dos projetos. “O governo não pode
mais segurar essa demanda
de reajuste para categorias
do funcionalismo. Além
disso, o novo presidente
do STF tem sido mais zeloso com as prerrogativas
do cargo que ele ocupa e,
ao que tudo indica, tem se
mexido pelo PCS. Nesse
cenário, não há mais como
postergar isso (aprovar o
PCS), mas é preciso manter as mobilizações porque
o governo pode continuar
usando o argumento da
crise internacional”, afirmou Toninho.

Congresso Nacional
Uma das propostas que
tramitam no Congresso e
que merecem atenção da
Fenajufe e sindicatos de
base, segundo o assessor
parlamentar, é a Proposta
de Emenda Constitucional

O evento contou
com a presença de
servidores aposentados de todo o
país e a delegação
do Sisejufe (foto à
esquerda) foi composta pela diretora
sindical Lucilene
Lima, coordenadora
do DAP, pelos diretores sindicais Francisco Costa e Olker
Pestana, e pelos
servidores aposentados sindicalizados
César Barros e
Lygia Porto

de segurança. Na ocasião,
o relator afirmou que a
aposentadoria especial foi
reconhecida pela Emenda
47/2005, mas até hoje não
foi regulamentada. Enfatizou ainda que, diversas
categorias que recorreram
nos últimos anos ao STF,
têm conquistado esse direito para os servidores
que exerceram atividade
de risco.
O 2º Encontro dos Aposentados foi marcado ainda
por propostas apresentadas
e apreciadas pelos delegados, eleitos nas reuniões do
segmento em seus estados.
Todas as sugestões apresentadas serão remetidas
à Diretoria Executiva da
Fenajufe.
Novos encontros
do Conap
Ao final do 2º Encontro
do Coletivo Nacional dos
Aposentados da Fenajufe,

o coordenador Jean Loiola
afirmou que a Federação
continuará aprofundando
o debate, junto com seus
sindicatos de base sobre
questões de interesses dos
aposentados. “Esse foi
apenas um dos vários momentos que a Fenajufe
pretende ter para discutir
os assuntos relacionados
a este setor da categoria.
Vamos continuar o debate com os aposentados e
encaminhar, junto com os
demais coordenadores da
Federação, as propostas
apresentadas nesse encontro”, disse Jean. Ele
também garantiu que a
Fenajufe cumprirá o estatuto do Coletivo, promovendo encontros dos
aposentados uma vez a
cada semestre.

[Imprensa Sisejufe/Assessoria de Comunicação do
Sinjufego/Agência Fenajufe]
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que essa contribuição continue sendo cobrada. A
aprovação da 270 pode
abrir um bom precedente
favorável à PEC 555, mas
é preciso aumentar as
pressões junto aos deputados”, ressalta.
Outro projeto citado
pelo coordenador do Diap
é o Projeto de Lei Complementar 330/2006, que
tramita na Comissão de
Trabalho, Administração e
Serviço Público da Câmara
(Ctasp). O PLC que concede aposentadoria especial
aos servidores públicos
que exercem atividade de
risco foi retirado da pauta
da Comissão na sessão do
dia 28 de março devido a
um pedido de vista após a
leitura do relatório. Em seu
substitutivo, deputado Roberto Policarpo, relator do
projeto, ampliou o número
de categorias contempladas, visando não conceder
o benefício apenas às áreas
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(PEC) 555/06, que revoga
o dispositivo da Emenda
Constitucional nº 41 (Reforma da Previdência de
2003), acabando com a
cobrança de contribuição
previdenciários sobre os
proventos dos servidores
públicos aposentados. A
proposta já foi aprovada
nas comissões e aguarda
para ser incluída na Ordem do Dia do plenário
da Câmara.
“É preciso trabalhar
com os parlamentares
para que essa PEC seja
pautada logo na Câmara.
Importante fazer o mesmo trabalho que em relação à 270/08”, afirmou
Toninho do Diap, se referindo à PEC aprovada este
ano no Senado Federal,
que garante ao servidor ao
se aposentar por invalidez
o direito dos proventos
integrais com paridade.
“Não há mais razão para

Segundo Toninho do Diap, a recente aprovação da PEC 270 no Senado abre caminho para que a PEC 555
seja pautada logo na Câmara dos Deputados. Na foto acima, o diretor sindical Roberto Antônio da Motta

8

Julho de 2012 – Ano XII – Nº 253

Confira o cronograma de atividades do Departamento
de Aposentados e Pensionistas do Sisejufe para 2012
MÊS

ATIVIDADE

7/2012

Reunião mensal do Departamento de Aposentados e
Pensionistas – DAP.

8/2012

DATA

PARTICIPAÇÃO

PARCERIAS/CONVIDADOS

31/7

Movimento dos Servidores Aposentados e Pensionista (Mosap)

Parceiros: Depto. Jurídico, Depto. de Formação,
Depto. de Saúde.

Jornada de Qualidade de Vida – em parceria com o Departamento de Saúde, a jornada abordará temas que se relacionam com a qualidade de vida nos dias de hoje, em especial
para os que já estão na Melhor Idade. Com a presença de
profissional da saúde abordando os temas e sintomas que
devem ser observado no controle da saúde na Melhor
Idade, bem como formas de ampliar a qualidade de vida.

28/8

Unimed – com profissionais de
saúde para medir pressão arterial e glicose dos participantes
durante a atividade. E com o
fisioterapeuta Antônio Carlos
Coelho Lopes, para atividade de
relaxamento muscular.

Departamento de Saúde.

8/2012

Realização de atividades culturais no encerramento do
encontro do DAP com dança de salão, e/ou apresentações
musicais (voz e teclados, canto coral etc.)

28/8

Atividade com dança de salão ou
apresentação musical no encerramento da Jornada de Qualidade
de Vida.

Departamento de Cultura.

9/2012

III Encontro Jurídico
Com a participação dos assessores jurídicos do Sisejufe
para tratar das pautas jurídicas específicas dos segmento
de aposentados e pensionistas ou pautas afins.

25/9

Advogado Rudi Cassel ou advogados representantes do escritório Cassel & Ruzzarin Advogados Associados.

Departamento Jurídico.
Convidados:
Departamentos, Coordenações ou Núcleos de
Aposentados de outros sindicatos.

10/2012

Encontro Estadual dos Aposentados e Pensionistas –
encontro para discutir pautas específicas do segmento
nas mais diversas áreas (jurídica, sindical, saúde etc).
Local: Conservatória (a Terra da Seresta) – Distrito
do Município de Valença – Interior do Rio de Janeiro.

26/10

Parceria com Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário
Federal no Estado de Minas
Gerais (Sitraemg).

Parceiros: Depto. Jurídico, Depto. de Formação,
Depto. de Saúde;
Convidados: Fenajufe, Mosap, Sindicatos das
Justiças, Sindicatos do Setor Público do Estado, e
demais interessados no debate.

11/2012

IV Encontro Jurídico
Com a participação dos assessores jurídicos do Sisejufe
para tratar das pautas jurídicas específicas dos segmento
de aposentados e pensionistas ou pautas afins.

27/11

Advogado Rudi Cassel ou advogados representantes do escritório Cassel & Ruzzarin Advogados Associados.

Departamento Jurídico.
Convidados:
Departamentos, Coordenações ou Núcleos de
Aposentados de outros sindicatos.

11/2012

Realização de atividades culturais no encerramento do
encontro do DAP, com dança de salão, e/ou apresentações
musicais (voz e teclados, canto coral etc.)

27/11

Confraternização de encer ramento das atividades do
Núcleo.

Departamento de Cultura.

Convidados:
Mosap, Departamentos, Coordenações ou Núcleos de Aposentados de outros sindicatos.

