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Especial dos Aposentados

Dia do Aposentado é comemorado
no SINTUFEPE/UFRPE
“Há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, há os que lutam muitos anos e são
muito bons. Mas há os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis.” (Bertolt Brecht)
Um debate e um delicioso e saudável café da manhã
marcaram na manhã de 25 de janeiro o Dia do Aposentado,
comemorado em todo o país no dia 24 de janeiro. O encontro
dos aposentados e aposentadas do Sintufepe Seção UFRPE
aconteceu na sede do sindicato. Após o café da manhã, eles se
reuniram na Praça Chico Magalhães para um debate sobre a
situação e as perspectivas para os aposentados, ministrado
por Lenilson Santana, do Instituto Latino Americano de
Estudos Socioeconômicos (ILAESE).
Um dos temas mais ressaltados durante o debate foi
a reposição do aposentado e a democratização da sua vida
política nas universidades. A luta pela sua reposição de forma
integral será uma das grandes batalhas desse ano, assim
como a luta pela aprovação da PEC 555 que prevê a extinção
da contribuição previdenciária das remunerações de aposentados e pensionistas do setor público.
Para Lenilson Santana, a democratização da vida
política dos aposentados na universidade é de grande importância não só para os próprios como também para os ativos,
pois esses serão os futuros aposentados. “É irrefutável que
várias decisões dos reitores e conselhos afetam diretamente
a vida dos aposentados. Então por que, por exemplo, eles não

têm assento no conselho? Temos que acabar com esse negócio de se um companheiro ou companheira se aposentou, está
fora da universidade. Isso não é verdade! Não é assim com os
ex-reitores, por que tem que ser com os servidores?”, acrescentou.
Para Severino Carpina o debate no café da manhã
mostra como essa gestão está preocupada com a formação
dos aposentados: “Nós nos aposentamos do trabalho na
universidade, mas nunca das nossas vidas construídas aqui na
Rural. O sindicato nos convidar para essa atividade e realizar
esse debate mostra a preocupação da direção atual com
nossa vida política”.
Rui Ricardo, diretor de aposentados do Sintufepe/UFRPE, ressaltou que esse é apenas o primeiro evento de 2016.
“Além das lutas desse ano, teremos o 4º Encontro de Aposentados da FASUBRA, previsto para abril e, com certeza, estaremos lá com nossos representantes”, conclui o sindicalista.
Após a discussão foi encaminhado para a diretoria a possibilidade da realização de uma reunião mensal com os aposentados com uma data fixa para explorar temas importantes para
essa parcela da categoria.

ILAESE

Unificar o conjunto dos
aposentados das Universidades
Federais para derrotar os
ataques dos patrões e governos

Cultura

-FUNPRESP-

(Presente de grego ou Cristel
de aguardente?)

Por Júnior Vieira

"FUNPRESP" - Que nome lindo!!!
Porém de baixa adesão,
Daniel Romero afirma:
Pior fundo de pensão[...]
E ainda querem impor
A falida Educação!
Por Lenilson Santana
Se o ano de 2015 foi marcado por fortes crises política e econômica, em 2016 estes problemas tendem a ter continuidade e até a tomarem maiores dimensões. Nestes períodos de crise os patrões e os governos buscam a saída atacando mais e mais os trabalhadores. Isso coloca para a classe
trabalhadora a exigência de melhorar para derrotar estes
ataques ou, no mínimo, aliviar seus efeitos.
Para melhor enfrentar os problemas gerais da classe
e, sobretudo, os específicos dos aposentados e aposentadas,
a FASUBRA realizará o IV Encontro Nacional de Aposentados
e Assuntos de Aposentadoria, previsto para abril deste ano.
O objetivo central do Encontro é unificar o conjunto
dos aposentados das universidades federais em torno de
uma extensa pauta que tem como pontos principais a luta
pela aprovação do Reposicionamento dos Aposentados; o
fim da incidência do desconto previdenciário para aqueles
que ganham acima do teto do INSS, hoje R$ 5.189,82. Também
estão em pauta a luta pela democratização das Universidades no que tange a política para aposentados; a formação de
GT's de Aposentados e Assuntos de Aposentadoria nos sindicatos da base da Federação, dentre outras.
O ano promete ser bastante movimentado e para dar
conta de todas estas tarefas, O ILAESE está propondo à
direção do SINTUFEPE/UFRPE a realização de reuniões
mensais com os aposentados, aposentadas e pensionistas,
com data fixa ainda a ser definida pela direção para avançarmos na organização do setor e fortalecer o sindicato.

Eu acho que tão querendo
Que a gente carregue a cruz,
Esses reles sacripantas,
Esse monte de tafuz,
Abandonando a Saúde,
Estando sepultando o SUS!
A aposentadoria
Será mesmo resumida,
Serviços terceirizados,
Cesta básica carcomida,
Nosso Vale Refeição
Não vale nada na vida!
Por isso eu peço a vocês:
Façamos uma corrente,
Não façam adesão ao PLANO,
O "FUNPRESP" é deprimente,
Tão querendo enterrar vivo
O devaneio da gente!
Por fim quero agradecer
À Ilustre Presidente [...]
Pelo "Presente de grego"
Que ela quer dar pra gente;
O "SERVIDOR" não aceita
Esse cristel de aguardente!
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