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Auxílio-funeral SINDISERF/RJ
Procedimentos e regras para o recebimento

Um dos benefícios disponíveis para o nosso associado, o 
auxílio-funeral deve ser solicitado no prazo de 90 dias após 
o óbito. Para receber o valor, o beneficiário precisar ter em 
mãos a seguinte documentação:

•  Certidão de óbito emitida no máximo há 90 dias;
• Nota fiscal da funerária em nome do requerente; 
• Contracheque do falecido; 
• RG (identidade) do requerente e do falecido; 
• CPF do requerente e do falecido; 
•  Comprovante de residência do requerente e do 

falecido.

Apenas pai, mãe ou filho(a) pode ser beneficiário e deve 
comparecer à sede do sindicato ou em qualquer uma 
das delegacias com original e cópia da documentação 
relacionada acima. O pagamento é feito em dez dias úteis.
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Plano de saúde

Em janeiro, uma equipe do SINDISERF/RJ esteve na 
GEAP para discutir assuntos relacionados aos filiados 
que participam dos seus planos de saúde. Rita Motta, 
Ana Salerno, Paulo Cezar Ferreira, Wellington Baesso e o 
advogado Yuri Moraes representaram o sindicato 
na reunião.

Parasitas
Os servidores permanecem indignados com as declarações 
de Paulo Guedes, que insinuaram que o funcionário público 
é privilegiado e ineficiente, quando foram chamados de 
“parasitas” pelo ministro da Economia. Esse discurso faz 
parte do plano para a aprovação da Reforma Administrativa. 
Enquanto isso, especialistas já se posicionaram contrários 
às informações divulgadas com números que distorcem a 
realidade. Citam, inclusive, que há exemplos em diversas partes 
do mundo onde o movimento é de reestatização de serviços 
em busca de maior qualidade e soberania nacional.
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Segundo as estatísticas da OMS (Organização Mundial da 
Saúde), dor nas costas e nas articulações é uma das queixas 
mais frequentes que levam as pessoas a consultar o seu mé-
dico. Até 95% da população sofre com essas dores pelo me-
nos uma vez na vida. Ao mesmo tempo, de 6% a 10% perdem 
constantemente a capacidade de trabalhar devido ao desen-
volvimento de doenças do sistema muscular esquelético.

O espectro de doenças é muito amplo, mas todas elas 
têm uma característica comum, e é necessário iniciar o tra-
tamento o mais rápido possível. Caso contrário, haverá alta 
probabilidade da pessoa se tornar permanentemente inca-
pacitada. Deve-se notar que, se antigamente a maioria dos 
pacientes era idosa, há agora um aumento acentuado na po-
pulação mais jovem.

 Quais são algumas das explicações para a chegada pre-
coce dessas doenças?

Neste momento, estamos falando em geral sobre doenças 
do sistema muscular esquelético. Existe uma grande variedade 
de doenças causadas por diferentes fatores. Uma das razões é 
a ecologia, que continua piorando a cada ano. Existem tensões 
normais, que constantemente atacam o nosso ser psicoemo-
cional e criam tensão muscular. Também existem várias doen-
ças infecciosas que afetam diretamente o nosso corpo como 
um todo, assim como o sistema muscular esquelético em parti-

cular. Esses fatores já são mais que suficientes para cau-
sar processos distróficos significativos.

Outro fator importante é que a maioria das pessoas 
leva um estilo de vida sedentário. Ir à academia, praticar 
corrida e outras atividades físicas não são do nosso inte-
resse em geral. É claro que nada substituirá as atividades 
físicas, mas se você tiver problemas nas costas ou nas 
articulações, sua situação não será de todo ruim.

O principal problema por trás dessa doença é o des-
gaste das articulações que suportam constantemente 
uma grande carga, fazendo com que os tecidos carti-
laginosos percam sua elasticidade e se tornem finos ou 
inexistentes. A partir daqui, começam as rachaduras e 
dores, neoplasias (hérnias) e deformações ósseas (os-
teoartrite).

Nosso corpo tem uma capacidade única de se rege-
nerar. Observe a rapidez com que um corte na pele fica 
curado. Da mesma forma, também é possível restaurar 
qualquer tecido dentro do corpo. A questão é sobre a 
velocidade e o processo, pois, enquanto um órgão pode 
se restaurar, outros precisam de ajuda.

Por isso devemos iniciar o mais cedo possível o cui-
dado com o aparelho músculo-esquelético. Ele é nossa 
proteção contra agressões externas , nos mantém de pé 
e em movimento. Mas, como tudo existente, necessita 
desses cuidados para que as doenças citadas acima não 
prejudiquem essa máquina tão 
perfeita e harmônica e que re-
siste a todo tipo de prova a ela 
imposta em sua longa jornada.

Marcelo Lopes Figueiredo
• Fisioterapeuta especialista em 
Traumato-ortopedia funcional e 

Gerontontologia/Geriatria

Disco normal

Disco degenerado

Abultamiento

Hérnia de disco

Disco endurecido

Osteofitos

A causa mais comum dessas dores 
são lesões ou doenças degenerativas, 

infecciosas ou reumáticas.

Já na idade de 60 anos, a maior 
parte da cartilagem é reduzida para 

45-50% do que costumava ser.



4 Notícias do Sindiserf/RJ 

Como será 2020 para 
o servidor público federal?

SERVIDORES DO 
“JÁ TEVE”

Colegas associados do SINDISERF/RJ, estamos ini-
ciando um novo ano, mas que as expectativas são tão 
mínimas que não temos como nos colocar esperanço-
sos de algo mais do que já nos foi dito e demonstrado 
por aqueles que hoje são os detentores das políticas 
públicas de governo.

Lamentavelmente, temos que reconhecer a nossa 
falência na condição de servidor público federal, que 
iniciou-se em dezembro de 2003 com a Emenda Cons-
titucional 41. Ali aconteceu o primeiro estupro nas 
condições sociais de nós, servidores públicos, pois, 
a partir de janeiro de 2004, passamos a pertencer ao 
RJNU – Regime Jurídico Não Único – e não mais ao RJU 
– Regime Jurídico Único. A partir dessa EC, foi extinta a 
possibilidade de aposentadoria voluntária por tempo 
de contribuição com provento integral e paridade e, 
mais adiante, quando em fevereiro de 2013 foi imple-
mentado o FUNPRESP, aí sim o golpe foi fatal, pois a 
partir de então, todos os novos servidores já ingres-
saram com a situação de direitos previdenciários para 
fins de aposentadoria pelas normas estabelecidas para 
o Regime Geral de Previdência Social – RGPS –, onde 
o maior valor que se possa pensar em termos de pro-
vento de aposentadoria, atualmente, gira em torno de 
R$ 5.839,00. Mas mesmo assim é muito difícil encon-
trarmos cidadãos aposentados com esse rendimento 
mensal.

A partir de 2004, podemos observar a perda de 
direitos que um dia foram conseguidos por nós, ser-
vidores públicos federais, e então passamos a ser con-
siderados os servidores do “já teve”, pois, já tivemos 
adicional por tempo de serviço, já tivemos incorpora-
ção de quintos, já tivemos licença-prêmio por assidui-
dade e outras situações motivadoras para permane-
cermos no funcionalismo público. 

Há de se observar que, mesmo a Constituição Fe-
deral ratificando que para entrar no serviço público é 
tão somente por concurso, esse ingresso só permite a 

permanência no cargo para qual foi nomeado, sem di-
reito de ascensão funcional. O servidor que ingressou 
como agente administrativo ficará o tempo necessá-
rio para sua aposentação nesse cargo. Qual o espírito 
motivacional que existe? Se quiseres ascender a um 
novo cargo, somente conseguirá através de um novo 
concurso público. Isso é justo?

Em 2018, descobriram que o problema do déficit pre-
videnciário mais uma vez era provocado pelos altos salá-
rios do servidor público federal, enquanto na atividade, e 
os valores do provento de inatividade. Solução imediata foi 
a apresentação e aprovação de uma nova PEC, hoje Emen-
da Constitucional nº 103/2019 que, além de aumentar o 
tempo de contribuição e idade de vida para a aposentado-
ria voluntária, trouxe outros golpes fatais. O que podemos 
considerar como mais grave foi o tratamento dispensado 
para a pensão por morte do servidor que, depois de muitos 
anos de luta sindical, conseguiu em 1988 fazer com que 
essa pensão passasse a ser integral. Quando já imagináva-
mos ser um direito pétreo, eis que essa nova Emenda Cons-
titucional simplesmente passou a entender que no caso de 
morte, em favor do beneficiário à pensão, o cônjuge, 50% 
do valor que o “de cujos” recebia em vida é mais que o su-
ficiente para o viúvo sobreviver, acrescentado de 10% para 
cada filho menor de 21 anos. Será que ainda precisaria se 
discutir algo mais? Como é o pensamento para este ano em 
relação à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 
sobre a Reforma Administrativa?

O Decreto nº 10.185, de 20 de dezembro de 2019, 
extingue cargos efetivos e que vierem a vagar dos qua-
dros de pessoal da administração pública federal e veda 
a abertura de concurso público e o provimento de vagas 
adicionais para os cargos que especifica. Até aí, nada a 
comentar, pois esses extintos na realidade já não deve-
riam mais existir, afinal são cargos de atividades obsoletas 
que dentro das novas tecnologias não tinham mais como 
prosperar. Porém, novos cargos com novas atribuições te-
rão que ser pensados. 
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Fase de experiência para servidores 
Com as novas regras, os futuros servidores passam 

por um período de experiência de três anos ocupando 
o cargo como trainee. Após esse período, os servidores 
podem ser efetivados, mas dependerão de seu desem-
penho e vagas disponibilizadas. Mesmo as carreiras 
que permanecem com estabilidade deverão passar por 
um estágio probatório para garantir a efetividade da 
mesma.

Uma nova categoria também será criada, mas estes 
servidores deverão ser temporários. O tipo de prestação 
será definida em contrato juntamente com o período 
das atividades.

 
Os mesmos salários da iniciativa privada
Aqueles que adentrarem o funcionalismo após a 

aprovação da reforma administrativa receberão sa-
lários menores. O governo quer que os salários dos 
novos servidores sejam equivalentes aos da iniciativa 
privada em cargos com funções semelhantes. 

“Os que entrarem daqui para frente têm que ter a 
mentalidade de servidor público, não podem ter salá-
rios muito maiores do que a iniciativa privada” - decla-
rou Paulo Guedes.

Prognóstico
E então, como será o ano 2020? Será que diante de 

tudo já decidido, e o que está por se definir, não seria 
mais interessante a extinção da categoria de servidor 
púbico federal na condição de servidor estatutário, re-
gido pela Lei nº 8.112/90? Será que passaria a utilizar 
a Consolidação das Leis Trabalhistas em sua plenitu-
de e garantias já existentes para todos os empregados 
públicos? Pois o retorno dos direitos mínimos como a 
assistência à saúde do trabalhador e família e outros 
benefícios que deveríamos passar a ter, certamente 
não serão pensados em ser estendidos a nós, servido-
res do “já teve”.

Hermano Tavares
• Professor de Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico do Instituto Federal do Rio de 
Janeiro

• Especialista em Administração Pública 
na área de Recursos Humanos/Gestão de 

Pessoas
• Assessor Parlamentar/Chefe de Gabinete 

na Câmara dos Deputados pelo período 
2007/2014

• Assessor Técnico na UFRRJ (desde 2015)

Sobre a proposta de reforma administrativa, o gover-
no apresenta a possibilidade de implementação de mais 
cortes para os servidores públicos federais. Entre outros, 
para os novos servidores, uma categoria diferente quando 
do ingresso, sendo trainee e obtendo efetivação de acor-
do com o desempenho e vagas disponíveis. Grande parte 
das carreiras no funcionalismo terá restrição à estabilida-
de, com algumas exceções. Os salários iniciais dos servi-
dores devem ser equiparados ao da iniciativa privada e o 
número de carreiras passará de 300 para cerca de 20, após 
aprovação da PEC.

Estabilidade menor
A retirada da estabilidade dos servidores vem sen-

do considerada um dos pontos mais polêmicos da re-
forma. Contudo, essa mudança acontecerá somente 
em parte das carreiras.

No funcionalismo atual existem dois tipos servido-
res: os com estabilidade que ingressam por meio de 
concurso público e os comissionados que recebem o 
cargo por meio de indicação política.

No entanto, as novas regras em relação à estabili-
dade irão valer apenas para os novos servidores. Aque-
les que já estão atuando permanecem com seus direi-
tos adquiridos antes das mudanças.

Outra diferença em relação à estabilidade é o tem-
po para garantir este benefício, que será aumentado 
para os novos servidores. Esse período possuirá varia-
ções de acordo com a carreira, segundo o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, que ainda afirmou que cada 
carreira terá um período de teste. Por exemplo: poli-
ciais terão um tempo menor para garantir estabilidade, 
diferentemente de servidores federais administrativos 
que poderão garantir estabilidade apenas depois de 
15 anos.

A retirada da 
estabilidade dos servidores 
vem sendo considerada um 
dos pontos mais polêmicos 
da reforma. Contudo, essa 

mudança acontecerá somente 
em parte das carreiras.
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Aposentados e pensionistas que 
não se regularizarem podem ter 
o pagamento suspenso

Todos os anos, aposentados e pensionistas de-
vem fazer o recadastramento para a continuidade 
do pagamento. O período para tal ocorre durante 
todo o mês de aniversário e o subsequente. Então, 
por exemplo, os benefi ciá-
rios nascidos no mês de 
janeiro devem regulari-
zar a situação de janeiro 
a fevereiro. Para isso, é 
preciso ir até qualquer 
agência do banco pelo 
qual é recebido o pa-
gamento portando do-
cumento de identidade 
com foto (RG ou CNH) 
e CPF. 

No entanto, para quem tiver com problemas de 
locomoção ou saúde e não consegue comparecer 
a uma agência bancária, deve solicitar uma visita 
domiciliar através do departamento de recursos hu-
manos do órgão de vinculação. 

Recadastramento 
anual

por exemplo, os benefi ciá-
rios nascidos no mês de 
janeiro devem regulari-
zar a situação de janeiro 
a fevereiro. Para isso, é 
preciso ir até qualquer 
agência do banco pelo 
qual é recebido o pa-
gamento portando do-
cumento de identidade 
com foto (RG ou CNH) 

Resende tem palestra sobre 
a saúde na terceira idade

Boa parte do quadro social do SINDISERF/RJ 
é composta por idosos. Por esse motivo, o sindi-
cato sempre planeja incluir na sua agenda even-
tos que promovam a saúde e o bem-estar para 
essa faixa etária. 

Em janeiro, a delegacia de Resende recebeu 
a fi sioterapeuta do SINDISERF/RJ, Luanna Moura 
Motta, para falar sobre os cuidados com a saúde 
na terceira idade e tirar algumas dúvidas. A pa-
lestra contou com a presença de associados que 
fi caram muito satisfeitos com a iniciativa.

- É importante que pessoas de todas as faixas 
etárias busquem esse tipo de conhecimento, não 
apenas os idosos. Além de poder ajudar fami-
liares e amigos que já estão na terceira idade, 
o aprendizado de agora certamente servirá para 
eles mesmos no futuro - conclui Luanna. 
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pra você!
PARABÉNS

Em 2020, velinhas já foram sopradas com 
direito a salgadinho, refrigerante e, o que nun-
ca pode faltar, bolo de aniversário. Um momen-
to de reunir a equipe do SINDISERF/RJ em mais 
uma comemoração para os aniversariantes 
do mês de janeiro. Felicidades e muitos anos 
de vida para eles! Filiada de Valença, município do Sul do estado, Maria 

das Graças Vilasboas fez uma visita à sede do SINDISERF/RJ. 
Durante as conversas, se informou sobre as atividades do 
sindicato e as ações que o departamento jurídico conduz 
em defesa dos associados.

em confraternização
SÃO GONÇALO

Na delegacia do SINDISERF/RJ em São 
Gonçalo, a turma preparou uma animada fes-
ta de fi nal de ano. Associados e funcionários 
se reuniram em dezembro para celebrar mais 
um ano que se encerrava. Os presentes co-
locaram os assuntos em dia enquanto uma 
mesa de “comes e bebes” mantinha a energia 
ao longo do encontro.

Na vida do ser humano existem várias etapas de tempos 
e estações, tempo para brincar, tempo para estudar, 
tempo para trabalhar, tempo para se aposentar!

No tempo da aposentadoria, busca-se o bem-estar, 
o recolhimento, a realização e a valorização na 
integração à sociedade.

A atenção integral da saúde física e mental, emocional 
e a garantia da cidadania! 

Transformar a terceira idade na “melhor idade” cuidando 
da alimentação, atividade física, cérebro e memória, 
amor e sexo, prevenção de acidentes e vida social. 

Não ser um velho homem, e sim, um “homem velho”, 
ou seja, evitar de padecer o cansaço e a previsão da 
morte, rejuvenescer a sabedoria e a luz da história, 
transformar a soma dos anos em riquezas para 
aqueles que amamos.

APOSENTADORIA

No tempo do tempo

Autores:
Paulo Cézar Ferreira, vice-presidente do SINDISERF/RJ

Maria Felix, psicóloga e astróloga

Todos são
BEM-VINDOS
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Assunto não faltou durante os três dias em 
que aconteceram o XIII Congresso da Condsef 
e o IV Congresso da Fenadsef, realizados no 
Hotel Nacional em dezembro de 2019. Além 
da eleição para definir a direção dos próximos 
quatro anos, diretores de sindicatos filiados à 
CONDSEF de todo o Brasil se reuniram para de-
bater o atual cenário e as propostas de mudan-
ças no funcionalismo público.

Antes da abertura oficial dos congressos, de-
legados sindicais se mobilizaram do lado de fora 
do prédio do Ministério da Economia para pro-
testar contra a política liberal defendida pelo mi-
nistro Paulo Guedes, que tem como um dos ob-
jetivos a privatização de muitos serviços públicos.

O SINDISERF/RJ esteve representado pela 
diretora de Políticas Sindicais, Rita Motta, e 
pelo filiado João Carlos Simões Almeida, da 
Marinha do Brasil. Durante as plenárias, foram 
apresentadas análises da conjuntura feitas pela 
CUT Nacional, Dieese, Diap e ISP para ajudar 
na elaboração de planos para as lutas que os 
servidores estão enfrentando. Uma das princi-
pais preocupações é a manutenção de serviços 
públicos gratuitos e de qualidade, que podem 
ser entregues nas mãos da iniciativa privada. 
Outros temas discutidos foram a reforma ad-
ministrativa, a redução de jornada de trabalho 
dos servidores, a revogação do teto de gastos, 
entre outros. 

Em fevereiro, O SINDISERF/RJ participou de mais dois encon-
tros com entidades sindicais e políticos. O filiado João Carlos Si-
mões de Almeida representou o sindicato nos debates. 

O primeiro, no dia 11, uma reunião do Conselho Deliberativo 
de Entidades (CDE) da CONDSEF debateu com representantes das 
entidades filiadas e parlamentares os próximos movimentos para 
enfrentar a ofensiva do governo contra os servidores e o desmon-
te dos serviços públicos. O deputado federal Carlos Veras (PT-PE) 
reforçou seu apoio para contra propostas como as PECs 186, 187 
e 188, que compõem o Plano Mais Brasil, em que o governo mira 
o congelamento de investimentos públicos por 20 anos.

No dia 12 de fevereiro, no auditório Nereu Ramos, na Câma-
ra dos Deputados, a CONDSEF participou da Frente Parlamentar 
Mista em Defesa dos Serviços Públicos. Painéis abordaram temas 
como mitos e verdades sobre o funcionalismo público, ajuste fis-
cal e privatizações. 

Além de deliberarem 
encaminhamentos sobre a 
atuação conjunta no Con-
gresso Nacional, planos de 
conscientização da popula-
ção através da mídia foram 
traçados para enganjar o 
maior número possível de 
trabalhadores para a Greve 
Geral que está prevista para 
o dia 18 de março, o que vai 
aumentar a pressão sobre o 
governo que passa por um 
momento crítico.

Representantes sindicais e parlamentares se mobilizam 
em defesa dos direitos do servidores e contra à privatização

SEM TRÉGUA
BRASÍLIA

O filiado João Carlos Simões de 
Almeida com a deputada federal 

Jandira Feghali, do PCdoB (RJ)
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PRESENÇA EM TRÊS RIOS 
A nossa caravana já começou 2020 com o pé 

na estrada. A delegacia de Três Rios foi o primeiro 
destino de uma equipe que contou com as advo-
gadas Priscila Pires e Eline de Queiroz, o presiden-
te Jorge Ferreira Lima, a funcionária Rita Zanelli e 
o prestador de serviços Adélio de Melo Cardozo.

O movimento foi grande durante os dias de 
visita e deu oportunidade para que muitos as-
sociados fossem atualizados sobre as atividades 
do SINDISERF/RJ. Além de dar continuidade em 
processos já em andamento, filiados também fo-
ram informados sobre novas ações movidas pelo 
sindicato. 

- Esse trabalho de campo é fundamental para 
todos nós, sempre muito rico na troca entre o 
SINDISERF/RJ e os associados. Nós vamos até 
eles não apenas para repassar informações, mas 
também conhecer e entender suas necessidade. 

Eles sabem que podem contar conosco - afirma o 
presidente Jorge Ferreira Lima.

Além de fazer novas filiações, a equipe aprovei-
tou os encontros para fazer o recadastramento dos 
antigos associados. “Essa atualização cadastral é ex-
tremamente importante para que o nosso afiliado 
continue a receber, seja por correspondências, por 
telefone ou e-mail, comunicados e informativos do 
interesse dele” - reforça o presidente. 

No entanto, não é apenas o lado jurídico e burocrá-
tico que entra em pauta. Os associados também ficam 
por dentro da agenda social do SINDISERF/RJ, que con-
ta com passeios, excursões, palestras de diversos temas 
e encontros na sede, localizada no Centro do Rio. 



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 2019

RECEITAS 3.462.821,49

RECEITA OPERACIONAL 3.245.537,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 3.245.537,00

DOAÇÕES E SUBVENÇÕES 208.530,22

OUTRAS RECEITAS 8.754,27

CUSTOS E DESPESAS 3.436.004,46

CUSTOS 295.585,90

DESPESAS DE PESSOAL 1.012.676,72

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.518.959,08

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 14.078,40

UTILIDADES E SERVIÇOS 240.698,59

DESPESAS FINANCEIRAS 27.029,07

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 230.250,00

DEPRECIAÇÕES 96.726,70

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 26.817,03

Em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 27 de janeiro de 2020, no 
auditório da sede do SINDISERF/RJ. Foram apresentadas a prestação de 
contas do exercício de 2019 e a previsão orçamentária para o exercício de 
2020, ambas aprovadas por unanimidade. 



Ações do setor

JURÍDICO
INDENIZATÓRIA - ATIVOS E INATIVOS
Pedimos uma indenização no valor de 
R$ 10.000,00 pela omissão legislativa 
em cumprir com o reajuste.

1/3 DAS FÉRIAS
Ação para o servidor que gozou 
de férias e não recebeu o terço 
constitucional. Para servidores na ativa 
e servidores que se aposentaram em 
período inferior a cinco anos (exceção 
para ativos que estão recebendo 
abono de permanência). A ação pede 
restituição dos valores descontados nos 
cinco anos anteriores à distribuição do 
processo, bem como que não efetuem 
novas cobranças.

REPOSIÇÃO AO ERÁRIO - SERVIDOR 
ATIVO, INATIVO E PENSIONISTA
O fi liado comparece informando que 
recebeu carta do Ministério sobre 
valor que será descontado de seu 
contracheque para ressarcimento à 
União. Geralmente, esta cobrança do 
Ministério decorre de valor pago ao 
fi liado por um ato errôneo da União.

DIREITO DO CONSUMIDOR - 
SERVIDOR ATIVO, INATIVO E 
PENSIONISTA
Ações específi cas sobre relação de 
consumo conforme as necessidades 
individuais dos fi liados, podendo se 
relacionar com: negativação indevida; 
cobrança indevida; pagamento de 
serviço não contratado; pagamento 
maior do valor contratado, envio 
de cartão de crédito não solicitado; 
problemas com operadora de telefonia, 
instituições bancárias; corte de serviço 
com faturas em dia.

DIREITO TRABALHISTA - SERVIDOR 
ATIVO E INATIVO
Pode se relacionar com reenquadramento 
de anistiado, reenquadramento dos 
servidores do Ministério do Transporte, 
reenquadramento dos servidores em geral.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR 
ATIVO, INATIVO E PENSIONISTA
Pode se relacionar com gratifi cações de 
desempenho, restrições da aposentadoria 
e pensão.

LIGHT - ICMS
O SINDISERF RJ mantém a expectativa 
favorável em favor da ação judicial contra 
a cobrança de ICMS sobre a Tarifa de 
Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) 
e sobre a Tarifa de Energia (TE). Há 
um entendimento de que o tributo é 
inconstitucional. O processo reivindica 
que os réus, se condenados, restituam aos 
consumidores litigantes os valores pagos 
indevidamente nos últimos cinco anos.

DESCONTOS NOS CONTRACHEQUES 
SUPERIORES À MARGEM DE 30%
Empréstimos descontados em folha de 
pagamento não podem exceder o limite 
de 30% sobre seus proventos. Quando os 
empréstimos ultrapassam essa margem, 
é necessário o ingresso da ação que tem 
por objetivo reduzir os descontos para que 
não ultrapassem a margem consignável e 
possível condenação fi nanceira em danos 
morais.

PASEP
Ação em que pedimos a correção do saldo 
do PASEP para os servidores que tiveram 
vínculo empregatício no período de 1970 a 
1988, que não tenham realizado saque de 
valores depositados ou caso o saque tenha 
ocorrido cinco anos antes da propositura 
da ação.



SAÚDE
FISIOLIFE FISIOTERAPIA - 10% DE DES-
CONTOS NOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA 
GERAL ADULTO E INFANTIL, RPG, PILATES 
CLÍNICO, ESTÉTICA FACIAL E CORPORAL, 
LIMPEZA DE PELE E ENTRE OUTROS SERVI-
ÇOS. MAIS INFORMAÇÕES PELO TELEFONE: 
(22) 2735-0201 OU (22) 3015-9808.
RIO ORTODONTIA - TRATAMENTO DE SAÚ-
DE BUCAL, DESCONTOS ESPECIAIS. MAIS 
INFORMAÇÕES PELO TELEFONE:  2253-0678 
/ 2438-9117.
CENTRO MÉDICO SAÚDE EM GRUPO - 
20% DE DESCONTOS EM CONSULTAS COM: 
ALERGISTAS, CLÍNICO GERAL, CARDIOLO-
GISTA, ANGIOLOGISTA, ENDOCRINOLOGIS-
TA, GINECOLOGISTA, OFTALMOLOGISTA, 
ORTOPEDISTA, OTORRINO, REUMATOLO-
GISTA E UROLOGISTA. E TAMBÉM 10% DE 
DESCONTO EM EXAMES: MAMOGRAFIA, 
ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRA-
MA, ELETROENCEFALOGRAMA, MAPEA-
MENTO CEREBRAL, RAIO–X EM GERAL E 
ENTRE OUTROS EXAMES. INFORMAÇÕES 
PELO TELEFONE: (21) 2688-2495 / (21) 2687-
5974.
ESPAÇO TERAPÊUTICO CORPI LUX - OFERE-
CE 30% DE DESCONTOS EM DIVERSOS TRA-
TAMENTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES PELO 
TELEFONE: (21) 3437-8334 / 3437-8341 OU PELO 
EMAIL: ATENDIMENTO@CORPILUX.COM.BR.

ÓTICAS
ÓTICAS DO POVO – 10 % DE DESCONTOS 
NAS COMPRAS COM PAGAMENTO A VISTA 
E A PRAZO. DESCONTO OFERECIDO SOMEN-
TE NA FILIAL DO CENTRO, RUA TEIXEIRA DE 
FREITAS, 31 – 6°ANDAR. MAIS INFORMA-
ÇÕES PELO TELEFONE: (21) 2224-5543.
ÓTICA GLASS CENTER – DESCONTOS A PAR-
TIR DE 5% A 15%. MAIS INFORMAÇÕES PELO 
TELEFONE: (21) 2262-3371.
ÓTICA VISÃO CARIOCA – OFERECE 10% DE 
DESCONTO NAS ARMAÇÕES E 10% NAS LEN-
TES. MAIS INFORMAÇÕES PELO TELEFONE: 
(21) 2532-2099.

FARMÁCIAS E DROGARIAS
DROGASMIL – OS FILIADOS DO SINDISERF/
RJ SERÃO ATENDIDOS MEDIANTE A APRE-
SENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICA-
ÇÃO COM FOTO, EM QUE CONSTE SEU CPF. A 
DROGARIA DROGASMIL OFERECE 15%(QUIN-
ZE POR CENTO) DE DESCONTOS, NO ATO DA 
COMPRA, SOBRE OS MEDICAMENTOS CO-
MERCIALIZADOS NAS DROGARIAS.
DROGARIAS PACHECO - OS FILIADOS DO 
SINDISERF/RJ SERÃO ATENDIDOS MEDIANTE 
A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDEN-
TIFICAÇÃO COM FOTO, EM QUE CONSTE SEU 
CPF. A DROGARIA PACHECO OFERECE 15% 
(QUINZE POR CENTO) DE DESCONTOS, NO 
ATO DA COMPRA, SOBRE OS MEDICAMEN-
TOS COMERCIALIZADOS NAS DROGARIAS.
DROGARIAS TAMOIO - OS FILIADOS DO 
SINDISERF/RJ SERÃO ATENDIDOS MEDIAN-
TE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICAÇÃO COM FOTO, EM QUE CONSTE 
SEU CPF. A DROGARIA TAMOIO OFERECE 15% 
(QUINZE POR CENTO) DE DESCONTOS, NO 
ATO DA COMPRA, SOBRE OS MEDICAMEN-
TOS COMERCIALIZADOS NAS DROGARIAS.

ESTÉTICA
PRÓ-CORPO – OFERECE 15% DE DESCONTOS 
EM PRODUTOS E SERVIÇOS DE ESTÉTICA. MAIS 
INFORMAÇÕES (21)  4007-1437 E TAMBÉM PELO 
SITE: WWW.PROCORPOESTETICA.COM.BR.
BEAUTY CORP – OFERECE 15% DE DESCON-
TOS NOS PACOTES DE TRATAMENTOS ESTÉ-
TICOS E SESSÕES AVULSAS DE QUALQUER 
TRATAMENTO E 50% NO VALOR DE UMA 
ÚNICA SESSÃO FEITA NO MÊS DO ANIVERSÁ-
RIO DO FUNCIONÁRIO. MAIS INFORMAÇÕES 
PELO TELEFONE: (21) 2533-0161 OU PELO SITE: 
WWW.BEAUTYCORP.COM.BR.
MISION ESTÉTICA -  OEFERECE 20% DE DES-
CONTO EM TODOS OS TRATAMENTOS DE 
ESTÉTICA. PARA MAIS INFORMAÇÕES PELO 
TELEFONE: (21) 2558-7923 OU PELO SITE: 
WWW.MISONESTETICA.COM.BR.

EDUCAÇÃO
FACULDADE SÃO JUDAS TADEU - DO CO-
LÉGIO À PÓS-GRADUAÇÃO – 10% A 55% 
DE DESCONTO. PARA MAIS INFORMAÇÕES 
PELO SITE: WWW.SJT.COM.BR OU PELO TE-
LEFONE: (21) 3296-5000.
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - DESCON-
TO DE 50% PARA NOVAS MATRÍCULAS. 
FACULDADE UNYLEYA - SÃO DESCONTOS DE 
ATÉ 50% PARA TODOS OS SINDICALIZADOS E 
DEPENDENTES. DESCONTOS VÁLIDOS PARA 
MAIS DE 400 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EAD. PARA MAIS INFORMAÇÕES PELO TELE-
FONE: (21) 2233-6801.
FACULDADE BÉTHENCOURT DA SILVA - OFE-
RECE DESCONTO DE 20% ATE 50% DO MA-
TERNAL ATÉ A GRADUAÇÃO. INFORMAÇÕES 
PELO TELEFONE: (21)2277-7648.
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOM BOSCO – 
DESCONTO DE ATÉ 20% EM GRADUAÇÃO 
OU PÓS – GRADUAÇÃO. MAIS INFORMA-
ÇÕES PELO TELEFONE: (24) 3383-9000 OU 
PELO SITE: WWW.AEDB.BR.
ADV INFORMÁTICA - OFERECE 10% DE DES-
CONTOS NOS CURSOS DE INFORMÁTICA. MAIS 
INFORMAÇÕES PELO TELEFONE: (21) 2199-6600.
COLÉGIO TRIUNFO - DESCONTOS EM CUR-
SOS COMO SEGURANÇA DO TRABALHO, 
FORMAÇÃO DE PROFESSOR, CONSTRUÇÃO 
NAVAL ENTRE OUTROS. INFORMAÇÕES PELO 
TELEFONE: (21) 2435-2955.

IDIOMAS
MINDS ENGLISH SCHOOL - DESCONTOS DE 
ATÉ 40% DE DESCONTOS EM CURSOS DE IN-
GLÊS. PARA MAIS INFORMAÇÕES NO TELE-
FONE: (21) 2148-7850.
CCAA - DESCONTO DE 40% DURANTE O 
ANO DE 2015, 30% NO 2° ANO A SER CUR-
SADO (2016) E 20% NA CONTINUIDADE. 
DESCONTO VÁLIDO SOMENTE NA FILIAL: 
RUA RIACHUELO, 247 SLJ. - BAIRRO DE FÁ-
TIMA - RIO DE JANEIRO. INFORMAÇÕES 
PELO TELEFONE 2252-5650. 
CNA - DESCONTOS DE ATÉ 35% NOS CURSOS 
DE INGLÊS E ESPANHOL. MAIS INFORMA-
ÇÕES: (21) 2224-6797.
LIVERPOOL IDIOMAS - DESCONTO DE 50% 
+ 10% PRATICADO NA UNIDADE NOS CURSO 
DE INGLÊS, ESPANHOL, FRANCÊS, ITALIANO E 
PORTUGUÊS. INFORMAÇÕES PELO TELEFONE 
(21) 2635-1080 OU PELO SITE WWW.LIVERPO-
OLIDIOMAS.COM.BR.

DELEGACIAS SINDICAIS

RIO BONITO
Rua 15 de Novembro, 242, Sala 204, 2o andar 
Centro - Rio Bonito
Tel: (21) 2734-0606 / (21) 2734-2658 

GUAPIMIRIM
Claudineia Ferreira de Carvalho
Rua Amilton Rêgo Mello, 40 
Paiol - Guapimirim
Tel: (21) 2632-7680 / (21) 98857-0115

TERESÓPOLIS
Michele da Costa Xavier
Rua Luiz Noguet Jr. 705, casa 03 
São Pedro - Teresópolis
Tel: (21) 99538-3811

RESENDE
Funcionária: Simone Aparecida Elizio
Rua Dr. Luiz Pistarine, 30 Sala 319 
Campos Eliseos - Resende
Telefone: (24) 33558404 / (24) 99216-6691

SÃO GONÇALO
Funcionária: Eliane Santiago Duarte
Rua Feliciano Sodré, 182, Sala 510
Centro - São Gonçalo
Tel: (21) 2706-4752 / (22) 99965-4664

CAMPOS DE GOYTACAZES
Funcionária: Eliane Santiago Duarte
Praça São Salvador, 41 / 1209 - Campos
Telefone: (22) 2739-8920

DNIT (Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes)
André Luiz Silva
Tel: (21) 96562-5567

ARRAIAL DO CABO
Maria Da Conceição Teixeira Soares
Rua Professor Paulo Manhard, 71 
Praia Grande - Arraial do Cabo
Tel: (22) 98833-8027 / (22) 99702-7556 

MAGÉ
Solange Coelho Silva da Silva
Rua Ernandes de Barros, 24 fundos  
Comendador Reis – Magé
Tel: (21) 2633-0210 / (21) 98743-1468

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Jorge Graça 
(21) 97688-6285

SÃO JOÃO DE MERITI
Solange Pereira
Rua Dr. Francisco Xavier, 280 
Vila Norma - São João de Meriti
Tel: (21) 2655-2236 / (21) 98790-5635 / 
(21) 96490-5643

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
Marcia Cristina Dias Nogueira
Tel: (21) 99924-6904

TRÊS RIOS 
Coordenador: Antonio Dias Ferreira
Estrada União Indústria, km 124 - casa 972 
Boa União 
Tel: (24) 2251-3852 / (24) 98857-2732 / 
(24) 988644972

convênios

CONSULTE MUITOS OUTROS CONVÊNIOS EM 
WWW.SINDISERFRJ.ORG.BR


