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Mobilização e folia

Audiência Pública

Sintsef-BA confirma participação na
tradicional Mudança do Garcia

A Comissão Especial da Reforma da
Previdência realiza, nesta quartafeira (22), uma audiência pública em

21/02/2017 – O Sintsef-BA esta-

fazer nosso protesto”, afirmou,

Brasília para discutir mudanças nas

rá em um breve recesso a partir

lembrando dos desafios que a

regras para aposentadoria por inca-

desta quarta-feira, 22, por conta

categoria tem pela frente este

pacidade, aposentadoria da pessoa

do carnaval e reabrirá no dia 02

ano, como a Campanha Salarial

com deficiência e no Benefício da

de março, mas as atividades de

e o esforço em barrar medidas

Prestação Continuada (BPC). Foram

mobilização prosseguirão mesmo

como a Reforma da Previdência.

convidados para discutir os temas

durante a folia momesca. Como

O enfrentamento já se anuncia

com os deputados: o ministro do

já virou tradição, o sindicato

árduo, diante da conjuntura polí-

Desenvolvimento Social, Osmar

levará suas pautas para a Mu-

tico-econômica do país após o

Terra; o perito do Instituto Nacional

dança do Garcia, na segunda-

golpe, e todo tipo de manifesta-

do Seguro Social (INSS) Miguel Mar-

feira de carnaval.

ção será necessária.

celino Abud; a representante do

Como já é de costume,

Somente

uma

grande

Ministério Público do Trabalho Maria

no penúltimo dia do carnaval de

pressão popular será capaz de

Aparecida Gugel; a representante do

Salvador o circuito mais tradici-

impedir

Antonio

Movimento de Pessoas com Defici-

onal da folia transforma-se nu-

Augusto Queiroz, diretor de Do-

ência Izabel Maior. A comissão es-

ma grande ocupação com a par-

cumentação do Diap, em entre-

pecial analisa a Proposta de Emenda

ticipação de sindicatos, centrais

vista ao site Congresso em Foco

à Constituição (PEC) 287/16, que

e movimentos sociais e popula-

afirmou que “a população vai se

altera regras em relação à idade

res, que aproveitam a atenção

dar conta do quanto essa refor-

mínima e ao tempo de contribuição

da festa para desfilar com suas

ma é dura, e que estão queren-

para se aposentar, à acumulação de

reivindicações. Sem cordas, a

do fazer o ajuste somente em

aposentadorias e pensões, à forma

Mudança chega a arrastar cerca

cima de assalariados, de segura-

de cálculo dos benefícios, entre ou-

de 20.000 pessoas pelo Campo

dos da Previdência e de quem

tros pontos. A base do governo está

Grande, onde desfila.

vive de prestação do Estado –, a

receosa com a tramitação da Refor-

O Coordenador de Admi-

pressão vai ser de tal ordem que

ma da Previdência no Congresso. A

nistração do Sintsef-BA, Pedro

os parlamentares tendem a mo-

previsão da equipe de Michel Temer

Moreira, convidou todos os filia-

dificar essa proposta, tirar os

era de que o projeto estivesse apro-

dos para o evento em um vídeo

seus efeitos mais perversos”.

vado no máximo até junho deste

publicado na página do sindicato

o retrocesso.

Por isso, nesse carnaval,

ano ou mesmo antes disso. Porém,

-

não se perca de nós e nem de-

de acordo com matéria do jornal O

assistir:

sapareça: traga sua irreverência

Globo desta segunda-feira (20), os

https://youtu.be/H6O9GiFyI_U.

e junte-se ao Sintsef-BA e à

parlamentares estão com medo da

“A gente aproveita o carnaval

CUT. Venha protestar

reação popular, já que as medidas -

não só para brincar, mas para

gente na mudança do Garcia.

na internet e no Facebook
clique

no

link

para

com a

caso aprovadas - seriam prejudiciais
à classe trabalhadora.

