
 

 

II ENCONTRO REGIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

FASUBRA/ASSUFRGS - REGIÃO SUL 

 

Os técnico-administrativos em educação da ativa, aposentados e pensionistas, 

representando as entidades sindicais ASSUFRGS - RS, CIS/UFRGS – RS, ASSUFSM 

- RS, SINDITEST-PR, SISTA – MS, SINTUFEPE – PE/UFRPE, ASUFPEL - RS, 

SINTEST – RN, SINTUFSC-SC, SINTUFEJUF-JF, SINTEMA - MA, SINDTIFES/PA, 

SINDICATO ASSUFOP-OP, SINTUFF - RJ, CIS/UFPB – PB, SINTESTPB - PB 

reunidos em Porto Alegre, nos dias 18 a 22 de abril de 2017, participaram do encontro 

realizado pela ASSUFRGS, nas dependências do Hotel City, tendo como temas:  

• Conjuntura – (Diretor UGEIRM Sindicato Cladio Abel Wohlfart);  

• Saúde do Idoso na Visão da Psicologia (Psicóloga Helem Durgante); 

• Saúde do Idoso – Planejando o Futuro com Qualidade de vida (Médico Geriatra 

Carlos Eduardo Durgante); 

• Organização das Despesas Pessoais do Idoso (TAE Maristela Cabral da Silva 

Piedade); 

• Segurança e Violência no dia a dia do Idoso (Delegado Antônio Paulo Torres 

Machado); 

• A Importância do Movimento Humano na Vida do Idoso (TAE Alex de Oliveira 

Fagundes); 

• Contrarreforma da Previdência (Advogada Marilinda M. Fernandes); 

• Assédio que o aposentado sofre no ambiente familiar e seus direitos (Policial Civil 

Najla Maria Rodrigues dos Santos);  

• Atividades Culturais: Grupo de Dança da Igreja São João de Porto Alegre Grupo de 

dança Folclórica ESEFID/UFRGS e Um dia na Sede Campestre da ASSUFRGS com 

feijoada; 

Dado o exposto, nós aposentados, pensionistas e aposentandos (as) da base da 
FASUBRA, presentes no II Encontro da Região Sul da Federação, nos sentimos 
apreensivos diante dos contínuos ataques ao conjunto da classe trabalhadora por 
parte do governo Temer e seus representantes no Congresso Nacional. Os cortes 
de verbas aos serviços públicos, o avanço do trabalho terceirizado, as 
contrarreformas da Previdência e Trabalhistas retrocedem em direitos históricos 
de nossa classe. Ao contrário do que afirmam seus defensores elas não são 
medidas que “modernizam” a legislação do mundo do trabalho, na realidade 
estamos voltando ao século XIX. 



Por outro lado a combinação de crise econômica, política e principalmente social 
incentivada por um modelo econômico implementado por este governo golpista 
que não foi eleito para presidir nossa república, tem agravado em muito a 
situação em nosso país. A concentração de renda, a violência, a corrupção e o 
endividamento das famílias têm levado a uma grande insegurança entre nós. 

Por isso, nos somamos às lutas de nossa Federação e dos nossos sindicatos. 
Saudamos a unidade das centrais na construção de um combate comum a estas 
medidas e na deliberação de uma forte Greve Geral dia 28 próximo. Os últimos 
dias de lutas, 8 de março e 15 de março, já mostraram que nosso povo não 
suporta mais tantos ataques. Por isso estaremos juntos, ombro a ombro 
protestando e seguindo a luta por um país justo e igualitário, que garanta os 
direitos dos trabalhadores (as) e das minorias. Que seja anti-imperialista, anti-
homofóbico, anti-machista, anti-racista.  

Das palestras foram tirados os seguintes encaminhamentos: 

 

1. Fora Temer e todos os corruptos e corruptores; 

2. Que a FASUBRA e os Sindicatos de Base continuem a luta contra as Reformas da 

Previdência, Trabalhista e outros ataques a classe trabalhadora ; 

3. Que a FASUBRA lute, juntamente com os demais trabalhadores (as), pela 

realização da auditoria cidadã da dívida da previdência; 

4. Que a FASUBRA e os Sindicatos de Base continuem a luta contra a Terceirização; 

5. Os (as) aposentados (as) presentes no encontro apoiam a greve geral marcada 

para dia 28 do corrente mês e se somarão às atividades da mesma; 

6. Que a FASUBRA e os sindicatos de base façam debates sobre o envelhecimento, 

tanto na visão da Psicologia como da Espiritualidade; 

7. Que a FASUBRA oriente aos sindicatos de base a organizarem 

seminários/palestras sobre envelhecimento bem sucedido; 

8. Que os sindicatos de base cobrem de suas Universidades um Curso de 

Preparação para Aposentadoria, tanto antes de aposentar como depois de 

aposentado; 

9. Que a FASUBRA oriente aos sindicatos de base a realizarem debates sobre o 

endividamento do idoso; 

10. Que os sindicatos de base criem junto a Coordenação de Assuntos de 

Aposentadoria um grupo de apoio aos idosos em situação de vulnerabilidade; 

11. Que a FASUBRA oriente a organização do próximo seminário de Seguranças a 

incluir temas sobre o idoso; 

12. Que a FASUBRA e os sindicatos de base invistam em campanhas para divulgação 

e cumprimento do Estatuto do Idoso; 

13. Que os sindicatos de base incentivem a partição de aposentados (as) e 

pensionistas em atividades e eventos da categoria; 

14. Que os Estados e o Governo Federal providenciem com urgência a implantação da 

Delegacia do idoso em todos os Municípios, bem como cumpram a Constituição 

Federal no que se refere à saúde do idoso, a alimentação e a moradia; 



15. Que a FASUBRA e os sindicatos de base organizem seminários sobre opressões e 

assédio de qualquer natureza; 

16. Que os sindicatos de base firmem parceria com os Centros de Educação Física e 

os cursos da área de saúde das Universidades para oferecerem aos idosos (as) 

atividades físicas e acompanhamento gratuitos; 

17. Os participantes indicam para a nova Direção da FASUBRA que o próximo 

Encontro Regional ocorra n o 1º Semestre de 2018 a ser realizado na Região 

Sudeste e Centro-Oeste; 

18. Encaminhar esta carta para o Governo Federal, Senadores (as), Deputados (as) e 

FASUBRA; 

19. Que os Sindicados de base lutem pela participação dos aposentados (as) nos 

Conselhos Superiores das IFES. 

FORA TEMER E TODOS OS CORRÚPTOS E CORRUPTORES! 

NÃO AS REFORMAS DA PREVIDÊNCIA E TRABALHISTA! 

NÃO A TERCEIRIZAÇÃO! 

NENHUM DIREITO A MENOS! 

DA LUTA NÃO APOSENTAMOS! 

AUDITORIA CIDADÃ JÁ! 

 

Porto Alegre, 20 de abril de 2017. 

 

 


