Relatório da Reunião dos Coordenadores de Aposentados da Base da Fasubra Sindical.
Realizada no dia 10 de Janeiro de 2.001
Presentes: Augusto Rodrigues, Vicente Neto e Aroldo Soares ( Direção da Fasubra ), Ieda Neves ( Sinditest- Pr ),
José Geraldo ( Sind- Ifes -BH ), Sergio dos Santos e Laura Ferreira ( Sintet- Ufu ), Joana Rosa (Sint-Ufg), Cleiton
Oliveira (Sintufepe ), José Batista ( Assufba ), convidado: Cleber Rocha (Fenajuf ), e Manoel do Lago (Sintufpa ).
Pauta:
1- Informes Gerais 2- Conjuntura
3- Reajuste Salarial e Data Base 4- Votação da PEC 136
5- Dia Nacional do Aposentado (24 de Janeiro ) 6- Departamentos
7- Encaminhamentos
Propostas Aprovadas:
1- Que a Fasubra coloque no Fax a Justificativa que motivou a mudança de data da reunião dos coordenadores de
aposentados.
2- Confirmar A!os de protestos nos Estados no dia 24 de Janeiro por ocasião do dia Nacional do A~ãaó-=-- -3- Que seja encaminhado à Justiça um Processo de Ação Indenizatória contra o Governo pelo não cumprimento do
artigo
/
37 da CF que prevê a revisão anual nos salarios dos servidores.
4- Lutar pela retirada da PEC 136 da pauta de convocação extraordinária do Congrésso Nacional. , -"\
5- Cobrar exclarecimento da D.N da Fasubra o poifque até agora não foi implementado os Departamentos. $

Informes de Base:
a) Ieda Neves, disse que o Sinditest/Pr, obteve liminar na Justiça que suspendeu a redução vencimento dos
proventos de aposentadoria de seus filiados.
b ) Cleiton Cavalcante, informou que está deixando a coordenação de aposentados do Sintufepe para assumir a
coordenação de finanças. Será substituido pelo companheiro Albérico Nascimento Reis.
c) Joana Rosa, informou que foi realizado em Goiânia um seminário de aposentado com uma avaliação final,
altamente positiva.
d ) José Batista, disse que foi comemorado no dia 01/ 12/ 2000, os 20 anos de fundação da Assufba. Informou
também que está sendo programado, uma grande atividade para o próximo dia 24 de Janeiro « Dia Nacional do
aposentado e dos 78 anos de Previdência Pública, no dia 22 de Dezembro, houve uma confraternização natalina
com missa rezada
pelo Padre Marcos ao término da missa foi servido o café da manhã para todos os aposentados e companheiros da
ativa que se fizeram presentes.
no dia 11 de Janeiro de 2.001 ASSUFBA E SINDSEF, estarão participando da lavagem do Bomfim, nesta grande
Festa religiosa levando protesto contra os projEtos de F .H.C

e) Manoel do Lago, informou que foi realizado em Belém, um " Encontro Estadual sobre assunto de Aposentadoria
" onde estiveram presentes mais de 500 participantes. Disse também que será realizado uma grande manifestação
por ocasião do "dia do Nacional do Aposentado.
f) Cleber Rocha, informou que a Fenajuf entregou documento aos Deputados; Paulo Paim, Carlos Aleluia e Gedel
Lima, contra a cobrança do PSS dos aposentados.
g ) Laura Ferreira informou que no final do ano, foi
realizado uma Festa de confraternização, oportunidade que ./
estiveram presentes um grande numero de aposentados.
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