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Mobilização

Fonasef lança manifesto para ampliar
luta contra Reforma da Previdência
16/02/2016 – O

das

cou um editorial sobre o assun-

Entidades Nacionais dos Servi-

to em sua página na internet e

dores Públicos Federais (Fo-

redes sociais. “Para enfrentar a

nasef) lançou ontem um mani-

crise, o governo investe contra

festo criticando a ideia do go-

os avanços que a sociedade

verno de promover uma nova

brasileira conquistou ao longo

Reforma

A

da última década, respondendo

proposta da Reforma vem sen-

com reformas privatizantes e

do combatida pelas entidades

restrição de direitos”, afirma o

sindicais e pode ser apresenta-

texto. “Na Constituição Federal

da já nesta quarta-feira, 17,

de 1988 (não por acaso cha-

durante a reunião do Fórum de

mada de Constituição Cidadã)

Trabalho e Previdência criado

a Seguridade Social configu-

pelo governo para discutir es-

rou-se num eixo triplo das polí-

tas questões. O governo afirma

ticas sociais de Saúde, Assis-

querer “aprofundar o diálogo e

tência Social e Previdência So-

a capacidade de propor acor-

cial, tendo por base a garantia

dos em pontos positivos que

dos direitos fundamentais aos

permitam políticas ativas de

indivíduos. É justamente esta

geração de emprego no país”.

base que será atacada fron-

da

Fórum

Previdência.

Para o Fonasef, a nova

talmente com a nova propos-

Reforma, a partir do que vem

ta”, alerta (clique aqui para ler

sendo veiculado pela imprensa

na íntegra ou visite nosso site).

e divulgado em falas oficiais,

Diante desse quadro, o

não busca

garantir recursos

Fonasef sinaliza que será pre-

para a Seguridade Social, mas

ciso ampliar a luta e unificar as

sim destinar mais verbas para

categorias de trabalhadores do

o pagamento de juros e amor-

setor público e privado. So-

tização da dívida pública e as-

mente a luta organizada dos

sim garantir mais lucros do

trabalhadores será capaz de

capital financeiro com os re-

barrar os ataques sucessivos

cursos da classe trabalhadora.

aos diretos que se anunciam já

O Sintsef-BA tem essa
mesma compreensão e publi-

neste início de ano. Procure o
sindicato e junte-se aesta luta.

Reunião Ampliada
Para garantir unidade em torno
de uma resistência a mais essa
tentativa de atingir os trabalhadores, o Fonasef organizou uma
Reunião Ampliada em Brasília,
nos dias 27 e 28 deste mês. Na
programação do evento foram
incluídas duas mesas de debates: “A previdência Social,
FUNPRESP e as propostas de
contra-reforma”, por Sara Granemann, Professora da Escola de
serviço Social da UFRJ e “Precarização dos Serviços Públicos”,
por Ana Magni, Analista SócioEconômica do IBGE. Vamos juntos reagir a mais essa tentativa
de ataque aos nossos direitos!

PLS 555/2015
O Projeto de Lei do Senado
(PLS) 555/2015, também conhecido como ´Estatuto das Estatais´ pode ser votado nesta terça-feira, 16 de fevereiro, em
Brasília. É um substitutivo do PL
167, do senador Tasso Jereissati, e uma referência ao PLS 343,
do senador Aécio Neves, ambos
do PSDB -, representa um grande risco às empresas públicas
brasileiras. Várias ações para
impedir sua aprovação vêm sendo realizadas pela CUT e outras
centrais sindicais desde o segundo semestre do ano passado.

