Federação de Sindicatos de Trabalhadores
das Universidades Brasileiras
Fundada em 19 de dezembro de 1978

OF. 106/10-SEC

Brasília-DF, 08 de julho de 2010.

Ilmo. Sr.
Prof. Edward Madureira Brasil (UFG)
MD. Presidente da ANDIFES
NESTA

Senhor Presidente,
Primeiramente, parabenizamos V.Sª., pela recente posse no cargo de Presidente à frente dessa Entidade
e desejamos êxito neste mandato que ora se inicia. Esperamos que esta gestão seja repleta de vitórias
para o Ensino Superior público de nosso país.
Neste mesmo intuito, a FASUBRA Sindical reitera a solicitação de uma Audiência com V.Sª. feita
anteriormente, conforme oficio 072/2010, enviado no dia 18/05/2010, a essa Entidade, para iniciarmos
um dialogo fraterno com essa nova gestão acerca do re-enquadramento dos aposentados das IFES na Lei
11091/2005 (Plano Nacional de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação) e também
tratarmos de outros assuntos de interesses das Universidades Públicas Brasileiras.
Vale ressaltar que os técnico-administrativos em educação das Universidades aprovaram em Plenária
Nacional a política de revisão do processo de reposicionamento dos trabalhadores aposentados, e estão
sendo desenvolvidas ações junto aos Conselhos Universitários para que aprovem esta revisão. Registrese que, em algumas IFES do país a revisão em referência foi aprovada e implementada.
No entanto, ontem (07/07/2010), tomamos conhecimento de que, na data de 05/07/2010, a UFRRJ
recebeu a Mensagem nº 539564 da SRH/Planejamento com ameaça de auditoria junto a órgãos e
possíveis aplicações de sansões nos casos em que prevaleceram tais pagamentos, julgados indevidos
pelo Ministério do Planejamento no tocante ao ENQUADRAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
NO PCCTAE. Aliás, segundo informações obtidas junto às bases da Federação, esta mensagem foi para os
DRHs de todas IFES.
A referida Mensagem (anexo) é, no nosso entendimento, um ataque à autonomia das Universidades e
um desrespeito para com os aposentados das IFES, uma vez que sabemos da existência de 4 novas
carreiras, regidas pelas Leis, 11.233/2005 e 11.784/2008, que vieram após a Lei 11091/2005, mas que
enquadraram os seus aposentados com respeito e justiça social, da mesma forma com a que estamos
reivindicando para os nossos aposentados. O que queremos é que seja dado tratamento isonômico aos
trabalhadores dentro do mesmo poder executivo.
Informamos também, que no dia 22/07/2010 teremos uma audiência com o Ministro da Educação,
Fernando Haddad, com realização de atos em todas as IFES, para reivindicar política Salarial para 2011
para os Técnico-Administrativos em Educação, uma vez que, até o momento, não há proposta de Política
Salarial e nem sequer se iniciou debate a respeito.
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Com o MEC, iremos também discutir o Projeto de Autonomia da IFES, conforme ofício protocolado
naquele Ministério no tocante à reunião que estava agendada para o dia 08/07/2010, transferida para o
dia 22/07/2010.
Vale ressaltar que pretendemos debater também com essa Entidade os temas acima colocados,
que integram a pauta de reivindicação dos Técnico-Administrativos em Educação das
Universidades Brasileiras, principalmente considerando que são matérias de interesses comuns
(vide ofício enviado ao MEC).
Isto posto, reiteramos a solicitação de reunião com essa Entidade o mais rápido possível com
vistas a estabelecer o diálogo com esta nova gestão que ora se inicia.

Atenciosamente,
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