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Boletim
SINTUFEPE/UFRPE no
IV Encontro Nacional de
Aposentados da FASUBRA
Representantes da categoria da UFRPE participaram
do IV Encontro Nacional de Aposentados e Assuntos de
Aposentadoria da FASUBRA, realizado entre os dias 7 e
9 de abril no auditório 3 da Faculdade de Ciências da
Saúde da Universidade de Brasília (UnB). O evento
contou com a presença de mais de 200 aposentados e
pensionistas da base. Os desafios diante da conjuntura
política e econômica de ataque aos direitos conquistados pelos trabalhadores e aposentados (Reforma da
previdência e Reforma Fiscal) nortearam as discussões
do Encontro.

A delegação do SINTUFEPE/UFRPE foi composta por
Rui Ricardo de Almeida (coordenador), Manoel da
Costa Brito, Luis Ferreira da Silva e Djalma Farias
Cavalcanti.

Os participantes puderam compartilhar suas experiências, expressar o sentimento de ser um aposentado nos
dias de hoje e ressaltaram a necessidade de construir
ações que melhorem a qualidade de vida. Também
reforçaram temas como a violência contra o idoso,
encontros regionais de aposentados, reposicionamento nas IFES, qualificação dos aposentados, participação nos conselhos superiores, inclusão dos aposentados das estaduais, proposta da federação para aumentar a participação nas atividades, dentre outros.

Oficina Preparatória e atividade cultural – Como
preparação para o IV Encontro Nacional dos Aposentados, o sindicato realizou no dia 22 de março uma oficina
de discussão e interação. Nesse dia, aposentados e
pensionistas se reuniram na sede do sindicato para
debater sobre a importância do Encontro e as pautas
que lá foram discutidas. Como atividade cultural do
evento, os aposentados seguiram para Fazenda Nova,
onde assistiram ao espetáculo da Paixão de Cristo de
Nova Jerusalém e puderam se integrar e trocar experiências.

Somatório da Carga Horária dos certificados e Incentivo à
Qualificação após a promulgação da Lei 12.772/12
Com informações FASUBRA
A Assessoria Jurídica Nacional da FASUBRA e a coordenação jurídica e relações de trabalho participaram do IV
Encontro Nacional dos Aposentados e assuntos de
aposentadoria no dia 07 de abril, na Universidade de
Brasília (UnB). O assunto discutido foi o somatório da
carga horária dos certificados e incentivo à qualificação
para os aposentados e pensionistas. Compondo a mesa
o advogado Cláudio Santos de Brasília-DF, os advogados Walmir Andrade e José Luís Wagner de Santa
Maria-RS, a coordenadora jurídica Adriana Stella e
coordenando a mesa, Maria Loura e Darci Silva.
De acordo com a assessoria jurídica, na medida em que
ocorreram as sucessões de governos, sempre houve
uma tentativa de desvincular os servidores que se
aposentam dos servidores que estão na ativa. “Esse é o

desejo dos governos estaduais e federais que culminou
com as diversas reformas que tivemos, seja na Constituição Federal, seja na legislação infraconstitucional”.
Após diversas reformas da previdência e com a instituição da Fundação de Previdência Complementar do
Servidor Público Federal (Funpresp), o governo alcançou seu objetivo em equiparar trabalhadores da iniciativa privada com trabalhadores do serviço público, “e
inverter o capital para os fundos de pensões que
acabam dominando a economia”. Para os advogados, a
soma da carga horária dos certificados traz avanços
permitindo ao trabalhador a progressão por capacitação. “É importante para o servidor público e para o usuário do serviço público, que certamente terá um serviço
melhor prestado”.
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PLP 257/16 é um verdadeiro pacote de maldades para
os trabalhadores
No dia 21 de março de 2016 os ministros da Fazenda e do
Planejamento, Nelson Barbosa e Valdir Simão, respectivamente, anunciaram o Projeto de Lei Complementar
(PLP) 257/16, que faz parte do pacote de ajuste fiscal e
representa um ataque aos servidores públicos federais,
estaduais e municipais. O PLP 257/16, que agora tramita
em regime de urgência no Congresso Nacional, é um
verdadeiro pacote de maldades para os trabalhadores.
O Projeto prorroga prazos para o pagamento de dívidas
dos estados e DF com a União, repassando a conta para
os trabalhadores, com corte de direitos dos servidores
públicos e também severos cortes de gastos sociais
para União, estados e municípios.
Para conter o crescimento de gastos, governadores e
prefeitos não poderão criar cargos e funções, alterar a
estrutura de carreiras e contratação de pessoal, reduzindo a realização de concursos públicos. Caso haja
aumento da remuneração dos servidores públicos, não
poderá ser acima da inflação. Também está atrelada a
restrição de adicional a reajustes de salários de servidores, proibindo aumentos nominais de remuneração
de servidores públicos.
O PLP 257/16 permite congelar os salários dos servidores públicos, cancelar reajustes, suspender concursos,
estabelecer programa de demissões (PDV), vetar a
auditoria da dívida pública, não pagamento de progressões e vantagens como gratificações, destruição da

previdência social, aumento da contribuição previdenciária e elevação das alíquotas para 14%, entre outras
duras medidas.
A proposta de alteração da Lei de Responsabilidade
Fiscal é de “maior rigor no tratamento das despesas
com pessoal”, inclui a terceirização de trabalhadores
para atividade fim, amarrando e fixando por 4 anos
qualquer tipo de vantagem, aumento, reajuste ou
adequação de remuneração no Plano Plurianual de
despesas com pessoal. Também proíbe aumento, reposição salarial ou redução da carga horária sem a proporcional redução de remuneração nos últimos 180 dias
anteriores ao final do mandato do titular do respectivo
poder ou órgão.
De acordo com o governo, as medidas são necessárias
para “conter” os gastos públicos e “manter” as metas
fiscais. Quando na verdade, sabemos que a conta cai
nas costas dos trabalhadores, quando os banqueiros
continuam levando mais de 45% do orçamento federal
e enquanto isso, a Educação segue sendo uma das
áreas mais afetadas pelos cortes, perdendo R$ 4,27 bi.
A população, além de ser prejudicada pelo Projeto com
o sucateamento do serviço público, também será afetada com a suspensão real do salário mínimo. A política do
governo de recomposição do valor aquisitivo do salário
mínimo, com aumento de 76% acumulados nos últimos
12 anos ficará comprometida com o PLP.

Trabalhadores da UFRPE dizem NÃO ao PLP
Os técnico-administrativos em educação da UFRPE
disseram NÃO ao PLP 257/16. No dia Nacional de
Luta contra o PLP, o SINTUFEPE/UFRPE realizou um
Ato Debate na praça Chico Magalhães. Durante a
atividade os presentes mostraram sua preocupação
com todo o conteúdo do projeto do lei e não apenas
os itens que atacam o funcionalismo público. O
pacote de ajustes fiscais atinge todos os trabalhadores do país, assim como a população que depende
dos serviços públicos prestados, cada dia mais
precários. Como resultado do ato debate os presentes decidiram continuar o trabalho de mobilização e
informação nos departamentos da sede da universidade. Também foi aprovada uma representação para

ir às unidades acadêmicas e campi avançados para
debater o tema. Na última assembleia a categoria
aprovou o estado de greve com mobilização contra a
retirada de direitos dos trabalhadores e contra a
reforma da previdência.
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