RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO DA ADUFERPE NO 3º ENCONTRO DE
ASSUNTOS DE APOSENTADORIA– PB
Clodoaldo José da Anunciação(ADUFERPE/Recife)
Nilson Felix da Silva(ADUFERPE/Recife)

Representante(s):Clodoaldo José da Anunciação e Nilson Felix da Silva
Forma e data da escolha do delegado:Grupo de Trabalho de Seguridade Social e
Assuntos de Aposentadoria da ADUFERPE-Seção Sindical do ANDES-SN/ Diretoria
Denominação do evento: Reestruturação da Carreira do Magistério Superior e seus
efeitos na Aposentadoria
Período de realização:23, 24 de maio de 2013
Localidade do evento: Paraíba, Auditório da Reitoria da UFPB
Conjuntura:
Tópicos: Palestrante: Luiz HenriqueSchuch
1° dia manhã 23/05/2013
Demanda acumulada no ANDES-SN, ver medida MP 614. Momentos históricos
positivos e negativos, lei complementar para impor o regime CLT, na carreira e Serviço
Público, retomada do movimento através das articulações dos aposentados mantendo as
bandeiras de lutas, e se apresentando melhor nas conquistas das lutas formulando
poderes de agregação nas federais, negociação com o governo. Schuch diz que a
categoria é grande: 49%, o que aponta para o fato de nossa categoria – da existência de
entidades em condições de lutar. Segundo as forças armadas,que estão pressionando o
governo devido ao não desconto do INSSno seus soldos. O governo tem feito índice
maior de doutores nas IFE, jogando na rifa os aposentados, incentivando os doutores a
captar gratificações que estimulam a competir pela corrida ao incentivo monetário.
A prática do governo na mesa é baseada em:
Anos sem reajuste; propostas de aumento; criação de expectativa através do engano,
pois quanto mais alongar a carreira melhor; perda salarial dos aposentados; criação de
projetos extras. O governo retira do corpo do salário a parcela menor por tempo
trabalhado, e elimina seus vínculos.
Bandeiras de Lutas:
Reforma 2004 –comprada pelo mensalão
Pautas do GovernoNa Mesa de Negociação
Recuperação de Enquadramento no novo plano de Carreira
Mexer na Carreira e Cronograma
Audiência dia 05/06/2013

Ambiente ativo constante –luta e organização nacional
1° dia. Tarde dia 23/05/2013
Palestrante: Edilson Guilherme Haubert. Presidente do Movimento dos servidores
aposentados e pensionistas- MOSAP
Projetos e benefícios ao aposentado não existe: aumento 15% em três anos, realidade
triste e vexatória. É necessário reconhecer aposentados e pensionistas, buscar a unidade
de procedimentos junto aos deputados e senadores através de bandeiras de lutas,; PEC
555, não ferindo os direitos dos trabalhadores, emenda constitucional sob inserção total
do INSS derrubada por Genoíno/Dirceu, Hoje 70 anos – extinguir o INSS, sem
retroatividade para aqueles que contem o abono permanência.
2º dia. Manhã 24/05/2013
Palestrante: Iolanda Fernandes Leite Membro. Titular do Conselho estadual da terceira
idade do Estado da Paraíba.
Tema: Um estado Democrático de Direitos.
Visão histórica das questões de idade: o estudo teve início na Inglaterra, evoluindo
depois da guerra no Brasil. O estudo sobre o idoso teve início em 1970, ano decisivo.
Apresentou-se uma pergunta fundamental: Será que os países estão preparados para
essa etapa da vida?No Brasil o foco está na criança e no adolescente; a falta de respeito
e violência estão sendo combatidos no mundo.
A Constituição Brasileira de 1988apresenta vários artigos referentes aos idosos:
A população do mundo está envelhecendo;
2050 serão 64 milhões de sexagenários.
A lei da Previdência apresenta ausência de mecanismos
desenvolvimento de ações:
Poucas pessoas conhecemo estatuto do idoso;
Desde 2002 existe o conselho nacional do idoso;
Existe na justiça prioridade para julgamentos de processos e ações;
Clube da melhor idade;
Universidade para melhor idade;
Disque idoso.

racionais

para

Plenária de encerramento, 14h
Participação de todos os palestrantes configurando alguns encaminhamentos:
Informes as Associações de Sindicatos.
Formação de uma comissão em nível da Paraíba para intervir junto aos Deputados
Estaduaise Federais, como também os Senadores.
Envio de e-mails aos participantes dos encaminhamentos aprovados.

Recife, 28 de maio de 2013.
Clodoaldo José da Anunciação
Nilson Felix da Silva

