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Filiado FASUBRA/CUT

DEMANDAS DA BASE LOCAL – CEARÁ
 Acesso ao Restaurante Universitário para alguns aposentados que
precisam obter uma boa alimentação nutricional e que estão nas mais
diversas realidades a que as pessoas idosas estão acometidas. Muitos
ainda têm a necessidade de continuar a trabalhar por motivos diversos,
inclusive porque, após suas aposentadorias, tiveram seus salários
reduzidos, perderam o auxílio alimentação e continuam provedores da
família e de si próprios. Seriam cerca de 50 aposentados (as)
encaminhados via SINTUFCe - coordenação de Aposentados e
Pensionistas.
 Criação de um espaço de convivência para centralizar informações
sobre assuntos de aposentadorias e entrega de contracheques.
 Reposicionamento dos aposentados na tabela do PCCTAE. Luta em
nível nacional que requer vontade política dos gestores das
universidades federais do Brasil, para ações em prol da modificação da
lei.
 Criação de uma comissão de aposentados(as) para que possa melhor
encaminhar especificamente essa questão do reposicionamento.
 Acesso ao atendimento em algumas especialidades médicas no
HUWC/UFC com maior brevidade, pois as filas de espera quilométricas
agravam os diagnósticos clínicos dos pacientes/servidores.
 Promover atividades na UFC com a inclusão de servidores
aposentados, valorizando-os como precursores na edificação estrutural
conceitual e intelectual dessa instituição de qualidade de ensino, a
Universidade Federal do Ceará.
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 Concessão de certificados de honra ao mérito pelos serviços prestados
a essa instituição/UFC para os servidores aposentandos e
aposentados (as) com a assinatura do magnífico Reitor da UFC.
Público-alvo: aposentados que não receberam à época de suas
aposentadorias.
 Promover campanha pelo fim do assédio moral e a discriminação
contra servidores(as) aposentados(as). Lema: Humanização, respeito
mútuo e valorização humana.
 Ampla colaboração e empenho resolutivos no pagamento dos
precatórios de aposentados(as) por invalidez, com idade acima de 80
anos, portadores de patologias crônicas graves - amparados por lei, e
servidores individados em situação de alta vulnerabilidade social.
 Continuar com a emissão das carteiras de identidade funcional
emitidas pela UFC, hoje, restritas aos servidores da ativa. Igualdade de
direitos trabalhistas com a qualidade e equidade.

Fortaleza, 13 de fevereiro de 2014.

Coordenação de Aposentados e Pensionistas do SINTUFCe
Grupo de Trabalho – GT de Aposentados(as), Aposentandos(as) e
Pensionistas
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