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Organizados e informados, aposentados e pensionistas
irão em busca de novas conquistas com mais firmeza
Fotos: Renan Silva

Os técnicos-administrativos em educação da UFRJ é uma das categorias da base da Fasubra que se destaca
por estar sempre na liderança do movimento sindical. São trabalhadores que não abrem mão de lutar por
seus direitos e de participar das grandes mobilizações nacionais. Por isso fazem história.
Essa consciência de que só se conquista direitos com luta o técnico-administrativo da universidade leva
com ele na aposentadoria. Por essa razão eles são presença certa nas caravanas a Brasília, nos comandos de
greve, seminários, congressos, assembleias e nas atividades culturais, de lazer e festivas da categoria.

Reunião preparatória para o seminário
Com base nesse histórico, a diretoria Unidade na Luta convida todos os aposentados e pensionistas a
estarem presentes à reunião no dia 7 de agosto, quinta-feira, às 9h, no auditório do Quinhentão, no CCS.
Nesse dia, as Coordenações Geral e de Aposentados e Pensionistas debaterão temas importantes, que serão
aprofundados no I Seminário de Formação e Integração Social de Aposentados e Pensionistas do Sintufrj.
Este seminário soma-se às várias atividades que esta diretoria realizou até o momento com o objetivo de
resgatar a participação dos aposentados na vida sindical e no movimento social da UFRJ
Serão três dias de intensa programação – 21, 22 e 23 de agosto –, que incluirão atividades de formação,
integração e de qualidade de vida, realizadas em ambiente acolhedor e agradável de um hotel-fazenda, no
Estado do Rio de Janeiro. Mas, devido à limitação do espaço, somente 50 representantes dos aposentados e
pensionistas serão aprovados pelo coletivo para ir ao seminário.
Veja como se inscrever no seminário na última página deste encarte, que procura relembrar a participação
dos aposentados e pensionistas em algumas das ações organizadas pelo Sindicato especialmente para os dois
segmentos.
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Lugar de aposentado é na luta
Para a diretoria Unidade na Luta, que está à frente
do Sintufrj desde janeiro de 2012, a UFRJ é o que é hoje
graças ao trabalho de homens e mulheres atualmente
aposentados. Foram eles – muitos infelizmente já
faleceram – que construíram cada estrutura da nossa
universidade, assinalam os dirigentes.
Esse reconhecimento foi tornado público em editorial
na edição 1012 do jornal da categoria, quando a diretoria recentemente eleita assumia o encaminhamento
das lutas dos técnicos-administrativos em educação. Na
oportunidade os novos dirigentes do Sintufrj afirmaram
o compromisso de “resgatar a importância e o respeito
daqueles que antes de nós construíram a UFRJ”.
Compromisso esse que vem sendo cumprido à risca
pela diretoria Unidade na Luta. E até o momento a resposta
dos aposentados tem sido a melhor possível, pois um grupo
numeroso desses companheiros tem compartilhado com
esta diretoria as lutas específicas (do segmento) e gerais
(de interesse de toda a categoria).
Mas porque ainda falta muito para conquistarmos é
que a diretoria está chamando à participação do I Seminário de Formação e Integração Social de Aposentados e
Pensionistas do Sintufrj, que será realizado nos dias 21,
22 e 23 de agosto. Para que isso ocorra, é fundamental
comparecer à reunião do dia 7 de agosto, às 9h, no auditório do Quinhentão/CCS.
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Eles ditam o ritmo da Coordenação
Não têm sido poucas as
atividades realizadas pela Coordenação de Aposentados e
Pensionistas desde que esta
diretoria tomou posse. Fora os

eventos políticos e as chamadas
para as lutas específicas e gerais
da categoria, os aposentados e
pensionistas são protagonistas
de iniciativas de lazer e cultura,

como, por exemplo, chádançante em comemoração
ao Dia das Mães, celebração do
Dia dos Pais e da Páscoa, Arraiá
do Sintufrj, palestras sobre

qualidade de vida, lanches e
almoços de confraternização
mensal, parceria com a Unidade da Terceira Idade (UTI)
do Instituto de Atenção à

Reuniões mensais atualizam
Somente no período da greve, que começou no dia 20 de março e
terminou em 2 de julho, é que deixaram de ser realizados os encontros
mensais dos aposentados e pensionistas do Sintufrj.
Nessas reuniões são discutidas as reivindicações e formuladas a
melhor forma de luta para buscar solução para os problemas. Além
disso, também são debatidos os temas mais concorridos da agenda conjuntural do país, assim como organizados eventos, tais como seminários
e comemorações.
As reuniões de aposentados e pensionistas são também espaços para
conversas amenas, trocas de informações sobre ex-colegas de trabalho
e de confraternização. Quem põe na agenda os encontros mensais
promovidos pela Coordenação de Aposentados e Pensionistas sabe que
está se atualizando e se energizando para as lutas de hoje e do futuro.

Eles fizeram a festa no Arraiá do Sintufrj
Não foi uma festa exclusiva
para eles, mas os aposentados
e pensionistas foram destaque
na festa julina organizada pelo
Sindicato em 2013. A convite dos
coordenadores, os integrantes do
Programa de Assistência Integral
à Pessoa Idosa da Unidade da Terceira Idade do Hospital Escola São
Francisco de Assis apresentaram
números de danças coreografadas
que encantaram o público.

Saúde São Francisco de Assis,
sessões especiais de terapias
alternativas oferecidas pelo
Espaço Saúde Sintufrj, entre
outras ações.
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Mais de mil aposentados estão
com salários defasados
A luta pelo reposicionamento
para ser vitoriosa depende da mobilização dos ativos e aposentados.
É uma batalha que não podemos
perder. Somente na UFRJ são
cerca de dois mil aposentados
que foram enquadrados no Plano
de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos em Educação
(PCCTAE) abaixo de seu padrão
original, o que lhes trouxe prejuízos financeiros graves.
Segundo o coordenador-geral
do Sintufrj e coordenador Jurídico e de Relações de Trabalho
da Fasubra, Francisco de Assis,
“este prejuízo vem aumentando
ao longo dos anos, portanto, o
reposicionamento dos aposentados e pensionistas deve ocorrer
urgentemente”.

“O nosso salário está muito
defasado e mal dá para comprar
remédio. Isso porque não temos
mais nenhuma vantagem. Parece
que o aposentado não vale mais
nada”, afirma a coordenadora
de Aposentados e Pensionistas do
Sintufrj, Maria Passerone. Mas ela
não desanima e chama todos para
a luta: “Está ruim, mas não vamos
desistir, e essa é uma luta de todos
e não somente dos aposentados”.
É preciso mudar a lei
Um dos itens da pauta de reivindicações da greve, e que continua
em negociação pela Fasubra com o

governo, é o reposicionamento dos
aposentados. A Federação propõe
a alteração na lei do PCCTAE para
possibilitar a mudança.
Além de termos que lutar para
garantir o reposicionamento dos
aposentados, a mobilização desse
segmento é importante porque a
Fasubra é a única entidade nacional do serviço público que ainda
mantém a paridade entre ativos e
aposentados. Essa conquista não
podemos perder.
Principalmente porque, na
avaliação da Fasubra, parte do
governo tem a visão política de
que não há por que investir no

aposentado, pois considera que ele
não produz mais. E esse posicionamento compromete a paridade
salarial entre ativos e aposentados.
“É uma visão que desconsidera
toda a trajetória do trabalhador
e traz embutida a intenção de
quebrar a paridade entre ativos e
aposentados”, alertou o coordenador de Organização Sindical
da Fasubra, João Paulo Ribeiro,
no I Encontro dos Aposentados
em Luta pelo Reposicionamento,
organizado pelo Sintufrj no dia 24
de janeiro deste ano.
Mas ele lembrou que na greve
de 2012 foi feito um acordo entre

A organização da luta pelo reposicionamento
é um dos temas do I Seminário de Formação
e Integração Social de Aposentados e
Pensionistas do Sintufrj. Quem vai querer
continuar perdendo dinheiro?

todas as forças políticas presentes
na direção da Federação para rejeitar qualquer proposta do governo
que representasse reajuste diferenciado entre aposentados e ativos.
Já está no Congresso Nacional o
projeto de lei de autoria do senador
Paulo Paim (PT-RS): PLS 53/2011,
que dispõe sobre a estrutura do Plano de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos em Educação, no
âmbito das instituições de ensino
vinculadas ao MEC.
A modificação é para determinar que o enquadramento
dos servidores aposentados e dos
pensionistas nas tabelas de pisos
salariais será feito de acordo com
a situação em que o servidor se encontrava na data da aposentadoria
ou em que se originou a pensão.
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COORDENADORES de Aposentados e Pensionistas do Sintufrj, Carlos Alberto Vieira e Joana Angélica, coordenador-geral do Sista-MS, que representou a Coordenação de
Aposentados da Fasubra no evento, Lucivaldo dos Santos, e os coordenadores-gerais do Sintufrj, Francisco de Assis, Carmen Lucia e Celso Procópio

O que é reposicionamento
Com a implantação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos (PCCTAE) em 2005, os aposentados e pensionistas ficaram situados em
posição inferior na tabela. Isso porque, ao serem enquadrados no novo plano,
eles não tiveram equiparação dos níveis de padrões de vencimento ocupados
no plano anterior (PUCRCE).
O enquadramento na nova tabela – na primeira etapa do PCCTAE – foi

feito por tempo de serviço efetivo na universidade. Sim, aqueles que tinham,
por exemplo, 10 anos de serviço na UFRJ e 20 anos lá fora foram enquadrados
num padrão abaixo daquele em que estavam originalmente.
Isso atingiu todos os técnicos-administrativos, mas o prejuízo maior foi
para os aposentados. Porque os trabalhadores compensaram a perda com o
incentivo à qualificação com a nova carreira.

III Encontro da Fasubra define estratégias de luta
Em 2014, o Sintufrj comemorou o Dia Nacional dos
Aposentados – a data é celebrada em 24 de janeiro –
realizando o I Encontro dos Aposentados em Luta pelo
Reposicionamento. Mas um mês antes, em dezembro
de 2013, a Fasubra promoveu o III Encontro de Aposentados e Aposentandos com o objetivo de fortalecer a

mobilização pelo reposicionamento, lutar pela extinção da
contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas
do setor público (PEC 555/2006) e garantir a manutenção
da paridade salarial.
Participaram do Encontro da Fasubra 117 companheiros
de todo o país, e o Sintufrj levou uma delegação de 10 aposen-

tados: a coordenadora de Aposentados e Pensionistas,
Maria Passerone; o coordenador de Educação, Cultura
e Formação Sindical, Carlos Alberto da Silva; e os
militantes de base Graça Carvalho, Helena Vicente,
Eunice, Marilena Salazar, Dionísio, Maria do Rosário,
Vilma e Maria Ondina.
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Inscreva-se no seminário
Aposentado consciente e que luta por seus direitos não vai ficar de fora do I Seminário de Formação e Integração Social de Aposentados
e Pensionistas do Sintufrj. Para inscrever-se basta entrar na página da sua entidade de classe: sintufrj.org.br e clicar na palavra
“inscrição” que estará bem visível na chamada do seminário. Esta é a chamada do seminário na página do Sintufrj na internet.

Antenados nos seus direitos
Em um dos encontros de
aposentados e pensionistas do
Sintufrj, o coordenador-geral
Francisco de Assis orientou os
presentes sobre os avanços ocorridos na estrutura da carreira
com relação à mudança de nível
por capacitação e percentuais
de qualificação. Ele explicou
que até 2012 não era aceito o
somatório de cargas horárias de
cursos de capacitação, mas que o
governo aceitou a reivindicação
dos técnicos-administrativos
na negociação para pôr fim ao
movimento grevista no ano pas-
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sado e alterou o anexo da Lei da
Carreira que trata do tema (anexo
3) permitindo o somatório.
O dirigente orientou os interessados – inclusive pensionistas
– a apresentarem documentos ao
Grupo de Trabalho dos Aposentados, que se reuniam às terças-feiras, às 10h, na sede do Sindicato.
Francisco de Assis explicou que
era importante também verificar
os diplomas (de cursos feitos na
ativa) que podem ser usados para
qualificação, porque os percentuais também aumentaram a
partir de janeiro de 2013.

Comissão
sobre a
carreira
Em julho de 2013
foi criada a Comissão
de Acompanhamento
dos Aposentados para
Questões da Carreira.
Os trabalhos da comissão são realizados
conjuntamente com
o GT-Carreira do Sintufrj.

Integração dos aposentados da UFRJ com os da Vila Residencial
O Dia Nacional de Luta dos Aposentados em 2013 marcou
a integração dos trabalhadores da UFRJ com os aposentados
da Vila Residencial. As atividades político-sociais organizadas
pelo Sintufrj foram realizadas nas instalações da AmaVila.

Constou da programação a homenagem da direção a vários
aposentados. Esse ato especial de agradecimento da diretoria
a companheiros que colaboraram com a construção da luta
da categoria é um compromisso desta atual gestão .

