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RELATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADUFERPE NA REUNIÃO 

CONJUNTA GTPSSA – GTPE 

LOCAL: SEDE DO ANDES –SN – BRASÍLIA 

DATA: 16 E 17 DE AGOSTO DE 2013 

 

Representantes: Clodoaldo José da Anunciação (Base) e Olímpia Nazaré (Diretoria da 

ADUFERPE) 

Forma de escolha:reunião da diretoria ADUFERPE – Seção Sindical do ANDES-SN 

 

DIA 16 DE AGOSTO DE 20013  

14 – 17h 

A reunião começou com a apresentação de todos os presentes, seguida dos informes sobre os 

desdobramentos da luta contra a EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares). Na 

ocasião, o representante do ANDES, Prof. Schuch, comentou sobre a dificuldade estrutural para 

encaminhar os problemas decorrentes de cada seção sindical enviados ao ANDES. Sugeriu maior 

contato entre as seções e o ANDES, mas que esse contato se dê com as pessoas especificamente 

encarregadas pelo Sindicato Nacional, para aquele setor,que pode ser feito através da elaboração de 

um dossiê sobre o problema. 

Após os esclarecimentos, deu-se início as informações sobre o movimento contra a EBSERH 

quando os representantes de algumas seções sindicais distribuíram documentos relatando as 

medidas já tomadas por elas. 

Depois de muitas falas,foram apresentadas as seguintes conclusões: 

1 – EBSERH- agride a autonomia universitária. 

2 – Quebra a autonomia da pesquisa da medicina farmacêutica. 

3 – Acaba com a formação universitária (estágios, curso de residência,etc.). 

4 – Perde garantia da LDB. 

5 – Na lei da EBSERH professor é ignorado. 

6 – Perde a ligação com o Conselho Administrativo da Universidade. 
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7 – Regimento vai ser em nível de Brasília e os regionais não poderão atuar dentro de suas 

particularidades (devem obedecer a Brasília). 

8 –Não está subordinado ao MEC, está apenas vinculado. 

9 – O transporte para o SUS dos planos de Saúde passará para a EBSERH. 

 

Dia 17 de agosto de 20013 

9 – 13h 

Luta pela aprovação do PEC 555-2006 

A ADUFEPE apresentou documentos da ANFIP que mostravam que a previdência não é 

deficitária. Esta ainda apresentou as deliberações tiradas da reunião conjunta do GT de 

Aposentados com algumas entidades de classe, ocorrida no dia 07 de agosto em sua sede em 

Recife, quando nesta data, a ADUFERPE estava lá representada pela profª Olímpia Nazaré de 

Souza. 

Foi passado um documento para os presentes que tratava da análise feita pelo jurista 

KiyoshiHarada, mostrando que a contribuição dos inativos feria cláusula pétrea da Constituição 

Federal. 

 

Encaminhamentos 

1 – Fortalecer a luta com movimentos de rua. 

2 – Forçar deputados, mencionando as eleições de 2014.(aposentados têm familiares eleitores)- 

Chantagem pelo voto. 

3 – Campanha baseada no voto de 2014. 

4 – Inscrição no site da Câmara para acompanhar o andamento do processo – PEC – 555. 

5 –Encaminhar ao ANDES qualquer conhecimento ou deliberação nas seções sindicais sobre o 

assunto,para melhor divulgação em nível nacional. 

6 – Agendar se possível audiência com deputados ( 2ª ou 6ª feiras). 

7 – Levar bandeira da PEC – 555 para a rua no dia 30 de agosto. 

8 – Levar a público os desvios do INSS. 

9 – Trocas de nome do GT de Aposentados para GT de Aposentadorias. 

10 – Seções sindicais chamarem mais atenção paraPEC- 555. 
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11 – Criação do Dia do Idoso. 

 

Informes sobre 5º Encontro Nacional sobre a Saúde do Trabalhador – ANDES 

Local: Fortaleza 

Data:a ser deliberada 

TEMAS: Insalubridade nas IFES  

               Produtividade Docente 

               Assédio Moral 

Mandar sugestões para o encontro par formação de mesas redondas de debates, com nomes que 

vivenciaram o assunto 

Conversar com o CSP-Conlutas sobre o que já debateram sobre o assunto. 

Foi sugerido o tema: “Perspectiva da Precarização do Trabalho da EBSERH” 

 

Denúncia – A representante da Bahia denunciou: 

-caso de 2 suicídios  só este ano; 

- cursos em lugares que não têm sala de aulas; 

- casos de assédio moral. 

 

Encaminhamentos: 

- Pesquisa piloto sobre a saúde do docente; 

- trazer depoimento sobre a saúde do docente (prédios deficitários, condições de trabalho, etc..); 

-fazer o trabalhador refletir sobre suas condições de trabalho e tirar suas conclusões ( elação com  

saúde). 

 

14 – 18h 

Discussão do regime de Previdência Complementar – FUNPRESP. 

Análise da Cartilha enviada para todas as Ads par distribuição. 

Encaminhamentos propostos na reunião conjunta GTSSA- GTPE . 
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Recife, 27 de agosto de 2013. 

 

                                                 Olímpia Nazaré (UFRPE/Recife) 

                                                 Clodoaldo Joséda Anunciação(UFRPE/Recife) 
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