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Secretaria de aposentad@x 2022-2025 
Relato da reunião dos  Coletivos de Aposentadxs 

Reunião  : Híbrida 6ª reunião Data: 11/10/22 

Local: SEPE RJ Hora: 9:30 h 

Pauta: Informes do Jurídico; 
Conjuntura 
Greve de 24 h Rede Estadual – 18 de Outubro 
Encontro Estadual d@s Aposentad@s da Educação 06,07 e 08 Dezembro; 
Encaminhamentos. 
 

Participantes: 
 

SAP, a volta da companheira Graça,  56 presentes e 10 online   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assuntos 
debatidos: 
 
 

Informes: 
Nova Escola aposentad@s: 
 
Quinta-feira (06/10), a Coordenação geral do SEPERJ, junto com a 
Secretaria de Aposentadas e aposentados e a advogada do nosso 
Departamento Jurídico, dra. Elaine, estiveram em atendimento com a 
funcionária responsável pelo expediente da 8ª Vara de Fazenda do Tribunal 
de Justiça, sra. Mariana, vara executora do processo do Sepe referente ao 
pagamento do “Nova Escola” dos aposentados e aposentadas.  
No expediente, a dra. Elaine informou os problemas no recebimento do 
pagamento em algumas contas, protocolando as informações para serem 
corrigidas. Em seguida, solicitamos um esclarecimento sobre os motivos 
pelos quais os pagamentos continuam sendo executados por grupos, 
considerando que o acordo previa uma tentativa de efetuar o maior número 
possível de pagamento por vez. Tendo em vista que o cartório experimentou, 
com êxito, uma forma de expedição direta utilizada pelo Banco do Brasil (BB), 
por meio de planilha própria, alimentada pelo cartório, com os dados 
bancários, entendemos não existirem motivos para não se tentar o maior 
número de execução de pagamento por vez. 
A funcionária afirmou que estão fazendo por grupos de três por conta do 
processamento das devoluções que precisam ser alimentadas no sistema. 
Solicitamos que tentassem expedir o maior número de pagamentos e depois 
tratássemos das pendencias, caso a caso, o que ela ficou de levar até a juíza 
titular da 8ª Vara, para ser analisado. Voltamos a afirmar a necessidade 
imperiosa de que seja garantida a realização de transferências pelo aporte 
direto do maior número de mandados por vez. 
Perguntamos o porquê de não continuarem os pagamentos. O cartório 
respondeu que aguarda a 2ª planilha, com os recálculos dos juros (visto ter 
mudado o mês) ser   enviada  para que o cartório envie ao BB.  Afirmamos 
que, recebida esta planilha pelo BB, a expectativa é que os valores comecem 
a entrar na conta das aposentadas e dos aposentados o mais rápido possível, 
para não termos que realizar novas planilhas com novos cálculos. Ainda 
lembramos de que já passou muito tempo desde a espera da homologação 
do acordo e que não prevíamos a expedição de pagamentos por grupos. 
Demonstrando imenso desgaste com todo esse processo, a funcionária pediu 



que encerrássemos o atendimento. Avisamos que também vivemos a mesma 
pressão, no SEPE, pois há uma categoria que aguarda há muitos anos o 
pagamento de uma dívida histórica e que não estávamos ali para causar 
suscetibilidades. 
O Sepe seguirá agendando atendimento com a 8ª Vara para saber da 
continuidade dos pagamentos – o que a própria a juíza, dra. Tufvesson, já 
havia acordado, ao informar que passaria ao sindicato os desdobramentos 
deste processo.Portanto, aposentadas e aposentados signatários da ação do 
Sepe, continuem atentos para os pagamentos do processo Nova Escola 
“Aposentados” – uma importante vitória dos profissionais de educação.  Toda 
e qualquer notícia será informada no site oficial do SEPE-RJ 

Sobre o veto do Governador: 
ATUALIZAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS E 
PENSIONISTAS COM DIREITO À PARIDADE” 
O Diário Oficial do Estado de 10 de outubro publicou um veto do governador 
Cláudio Castro ao Projeto de Lei 60680-A2022, de autoria do deputado Luiz 
Paulo, que dispõe sobre a atualização salarial dos servidores inativos e 
pensionistas com direito à paridade. A publicação deste veto ao PL na sua 
totalidade causou apreensão junto aos aposentados e pensionistas e a 
direção do sindicato solicitou um parecer ao seu Departamento Jurídico a 
respeito do assunto para dirimir as possíveis dúvidas. 
 
De acordo com o Departamento Jurídico, os aposentados sob o regime da 
paridade não terão prejuízo algum, devendo o RIOPREVIDENCIA garantir o 
mesmo percentual do reajuste recebido pelos servidores em atividade. O 
Projeto de Lei em questão apenas determinava que os tramites burocrático 
fossem realizados imediatamente, de modo que o servidor aposentado não 
esperasse meses até a atualização dos valores de seu provento, como 
atualmente ocorre. 
 
De toda sorte, o governo informou que o Rio Previdência está 
desenvolvendo um programa para a efetivação imediata dos reajustes, 
agilizando a implementação, o que não é nenhum favor e já deveria existir, 
para cumprir o que diz a Constituição Federal. E, ao contrário do alardeado, 
o veto do governo não acabou com a paridade, nem poderia, porque a 
paridade é matéria constitucional garantida para todos os servidores que 
ingressaram nos quadros efetivos da administração pública até dezembro 
de 2003. 
 
*A nota do Sepe utilizou, também, trechos retirados do site do SindJustiça. 
 
 
Sobre 2º turno das eleições: 
2º TURNO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS: O SEPE/RJ INDICA VOTO 
EM LULA CONTRA BOLSONARO! 
 
Sobre o dia 18/10:  Greve de 24 h Rede Estadual 
13 h: Assembleia na ABI 
16 h: Passeata em Defesa da Educação:  Concentração Candelária, 17h 
saída em direção à Cinelândia. 
 



Começamos a reunião com uma roda de apresentação d@s presentes, 
precisamos nos desculpar por só fazê-la na sexta reunião dos coletivos  e, 
ainda, nos desculpar por não haver a apresentação d@s companheir@s 
remotos. 
 
Conjuntura 
 
Bolsonaro e Cláudio Castro nunca mais!  O SEPE indica voto em Lula 
segundo turno.  Infelizmente Cláudio Castro ganhou no primeiro turno, o 
que torna nossa luta cada vez mais necessária. 
 
SAP:   novamente pedimos para que os coletivos dos núcleos e regionais 
invistam na participação dos aposentados em suas reuniões.   Vamos ser 
mais disciplinados para nossas reuniões, pois atraso de mais de 2 horas para 
as reuniões é excessivo.  Precisamos que as lideranças que participam das 
reuniões sejam de fato multiplicadores das políticas que construímos 
coletivamente.   Não é possível continuarmos sem ter relatos das 
organizações dos coletivos de Núcleos e Regionais.   Há um investimento 
grande do SEPE-RJ para que os coletivos de aposentadas e aposentados se 
organizem de fato em Núcleos e Regionais.  O que sabemos de nossos 
aposentados e aposentadas?   Como vivem? Quais suas necessidades? 
Sabem de nossas reuniões e de nossas pautas?  Cada um e cada uma aqui 
presente tem essa tarefa:   voltar para seu Município e organizar seu coletivo. 
 
As Coordenadoras Helenita e Samantha saudaram a sexta reunião do 
Coletivo da Capital e do Coletivo Estadual 
    
Sobre o 43º  Encontro: 
A música “Vilarejo”, dos Tribalistas e a música “É”, de Gonzaguinha, serviram 
de inspiração para pensarmos a construção desse encontro.   Lembramos de 
que depois de dois anos voltaremos a nos reencontrar.  Será um momento 
de co - memorar a sobrevivência e @s companheir@s que só estarão nas 
nossas memórias.  Teremos que nos fortalecer para reconstruir esse país.  
Precisaremos aprender novas formas de convivência, inclusive, diante de um   
mundo cada vez mais conectado, veloz e, junto com isso, mais estressado.  
A pandemia que vivemos, e ainda nos assombra, deixou muitas marcas e um 
luto  coletivo misturado com muitas dores individuais.  Estamos sobrevivendo 
e tentando - a todo momento - resistir  a uma conjuntura de desemprego, 
volta da forme e um governo genocida e irresponsável.   Queremos que o 43º 
Encontro se preocupe com a conjuntura difícil, mas aposte na vida e na 
possibilidade de resistir de forma cada vez mais saudável porque doentes 
não poderemos ajudar a reconstruir o desmonte dos últimos anos.  Não 
podemos deixar de pensar o sofrimento psíquico que tem acometido nossos 
companheiros e companheiras nos últimos tempos.  Como lembrou uma 
companheira, a depressão é uma doença que precisa ser cuidada e discutida 
principalmente em relação às pessoas idosas. Teremos que apostar também 
na felicidade como resistência.  As formas adoecidas de convivências 
também  precisam de atenção no nosso 43º Encontro para juntos buscarmos 
promoção de ambientes saudáveis como prevenção de doenças.   
Convivências saudáveis também se aprende!   Alguns Núcleos já têm feito 
reuniões com esses temas como preparatórios para nosso Encontro 
Estadual.   Queremos que os Encontros por polos comecem a acontecer e a 



SAP ficará muito honrada se puder participar. 
 
A comissão do 43º  Encontro Estadual d@s Aposentad@s esteve em Miguel 
Pereira e Conservatória no dia 04 de Outubro.    Gostamos muito dos dois 
lugares todavia compreendemos que a sede campestre da Associação dos 
Servidores Públicos  Estaduais e Municipais-  RJ, em Miguel Pereira, nos 
pareceu um ótimo local para encontros do SEPE, todavia apresenta algumas 
dificuldades de acessibilidade para nosso grupo de aposentad@s, na sua 
maioria, pessoas idosas e com  algumas limitações para a locomoção.   Já  o 
Hotel Rochedo, em Conservatória,  nos pareceu bastante apropriado para 
pensar a saúde de forma holística de nossos aposentad@s, as PICS 
(Práticas Integrativas e complementares -  yoga, reiki, terapias  florais, 
musicoterapia e etc....),  os direitos da pessoa idosa, a construção da 
resistência e a reconstrução do nossos país.    
 
  

Encaminha-
mentos e 
decisões: 
 
 
 

Reeditar o manifesto d@s aposentad@s para as eleições do dia 30 de 
Outubro com a mesma política do dia 02 de Outubro incluindo um parágrafo 
sobre o veto do governador, Cláudio Castro. 
 
Participação na Assembleia e passeata do dia 18 de Outubro, dia de greve 
de 24 horas na Rede Estadual 
 
Participar da campanha Bolsonaro nunca mais para o segundo turno 
 
Sobre 43º  Encontro 
 
Aprovamos Conservatória para nosso 43º  Encontro.   Nas próximas reuniões 
dos coletivos vamos continuar detalhando e construindo a programação.  A 
comissão, junto com a SAP, continuará seu trabalho para começarmos as 
inscrições. 
 
Aprovamos os critérios de participação no 43º Encontro com alguns 
destaques e correções (em breve será enviado para todos os Núcleos e 
Regionais com a ficha de inscrição) 
 
Duas propostas de título para nosso encontro  receberam segundo turno de 
votação:  proposta 1: Que tempos são esses:  qualidade de vida, felicidade 
e saúde mental  21 votos; proposta 2: aposentados:  seremos resistência!  
26 votos   com adendo  Aposentados:  por plenos direitos!   Seremos 
resistência!  4 abstenções  
A  proposta 2 foi a vencedora e será o título do nosso 43º Encontro Estadual, 
em Conservatória, nos dias 06, 07 e 08 de Dezembro de 2022 
 
 

Próxima 
reunião 
 

Segue calendário anual:  capital dia 01 Novembro, às 14 h e estadual:  08 
Novembro, ás 9:30  Próxima reunião da comissão:  25 de Outubro, às 10 h 

 
 


