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Dia Nacional do Aposentado

Aposentados mobilizam-se por
direitos na próxima segunda

PEC 555/2006
Atualmente as entidades se mobilizam pela aprovação de uma
emenda constitucional que pro-

13/01/2016 – Para marcar a

o Sintsef-BA e entidades apoi-

põe o fim da cobrança da Contri-

passagem de mais um Dia Na-

adoras.

buição de Inativos, a PEC

cional do Aposentado, celebra-

No Sintsef-BA, a data é

do em 24/01, o Sintsef-BA

lembrada como uma homena-

pronta para ser votada pelo Ple-

convoca

aposentados

gem aos valorosos companhei-

nário desde 2010, enfrenta re-

(as) de sua base para se junta-

ros que, mesmo tendo dedica-

sistência do governo por envol-

rem às demais entidades re-

do uma vida inteira em benefí-

ver perda de arrecadação. ”Pre-

presentativas do setor em uma

cio do serviço público, ainda

cisamos nos mobilizar cada vez

grande manifestação na Praça

esperam pelo reconhecimento

mais, ampliar a unidade na luta

da Piedade, em Salvador, nes-

devido pelo governo. A Emen-

e fazer pressão junto aos depu-

ta segunda-feira, 18/01. Como

da 41/2003, conhecida como

tados do nosso estado, para que

este ano a data oficial cairá

Reforma da Previdência, trouxe

esta PEC seja aprovada e corrija

num domingo, os organizado-

uma norma que insitutuiu a

mais essa injustiça trazida pela

res da atividade optaram por

contribuição

Reforma da Previdência”, alerta

antecipá-la para a segunda-

sobre os proventos dos servi-

Leonídia Fernandes, Coordena-

feira para dar mais visibilidade

dores públicos aposentados e

dora de Assuntos de Aposenta-

aos protestos.

pensões devidas aos pensionis-

doria e Previdência do Sintsef.

tas.

Lavagem do Bonfim

os(as)

A programação começa
logo cedo, às 8h com uma mis-

A

previdenciária

mudança

provocou

sa na Igreja de São Pedro. Às

reação imediata das entidades

09h os participantes se con-

que defendem os interesses da

centrarão em um ato público

categoria, como o Sintsef-BA e

na Praça da Piedade. De lá, às

a Condsef, além de diversos

10h eles sairão em passeata

outros setores da sociedade,

pela av. Sete de Setembro,

em vista da flagrante injustiça

retornando

Carlos

e do desrespeito aos diretos

Gomes, até voltarem à Praça

previdenciários dos servidores

da Piedade. O evento é condu-

públicos inativos e pensionis-

zido pela Federação das Asso-

tas. A mais grave dessas injus-

ciações de Aposentados, Pensi-

tiças é a dupla tributação, já

onistas e Idosos do Estado da

que o servidor quando em ati-

Bahia (FEASAPEB), em conjun-

vidade pagou contribuição para

to com suas Associações Filia-

hoje ter direito ao benefício

das, sindicatos parceiros, como

que recebe.

pela

rua

555/06. A proposta, que está

Repetindo a parceria de anos
anteriores, o Sintsef-BA junta-se
mais uma vez à Central Única
dos Trabalhadores da Bahia
(CUT-BA) nesta quinta-feira, 14,
em Salvador, na Lavagem do
Bonfim. Junto à Central e outras
entidades irmãs, o sindicato levará às ruas a pauta de reivindicações da categoria por valorização dos trabalhadores e um serviço público, gratuito, universal
e de qualidade. As camisas serão
distribuídas na conconcentração
do bloco, em frente ao Elevador
Lacerda, a partir das 07h30.

