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Luta contra a reforma da previdência

2018: A LUTA CONTRA A REFORMA CONTINUA!
Há tempos, em um cenário de crise econômica
global, verificam-se inúmeros ataques dos
governantes,
ao
conjunto
da
classe
trabalhadora. Tentam impor às parcelas mais
pobres da população que “paguem pela crise”
que não causaram. Revela-se, assim, o
compromisso desses governos com os
interesses das grandes empresas e do capital
financeiro em vez de ocuparem-se do bem
comum.
No caso do Brasil, não é diferente. O atual
governo vem operando seus ataques com uma
série de medidas denominadas “reformas” que,
de modo geral, tem por objetivo dar cada vez
mais condição de que o trabalho seja mais e
mais explorado e, assim, que a minoria rica
obtenha ainda mais lucros à custa do aumento
da miséria e do aprofundamento das
desigualdades
sociais
característicos
da
sociedade capitalista.
Vimos
recentemente,
por
exemplo, a aprovação de uma
“reforma
trabalhista”
que
desfez/anulou
direitos
conquistados
pelas(os)
trabalhadoras(es) do nosso país
como resultado de décadas de
lutas.
Essas
“reformas”
comprometem
diretamente
nossas condições de vida e de
trabalho.
A “bola da vez” é a previdência.
Mediante seu compromisso com

o interesse do capital financeiro (os
banqueiros) a intenção do governo é a
aprovação (ainda nesse mês de fevereiro) de
uma “reforma” que, na prática, dificultaria que
as(os) trabalhadoras(es) viessem a se
aposentar, pois imporia (pela regra geral), uma
idade mínima de 65 anos para os homens e 63
anos para as mulheres.
Além disso, imporia o tempo mínimo de
contribuição de 15 anos para as(os)
trabalhadoras(es) do setor privado, com
apenas 60% do benefício. No caso das(os)
servidoras(es), deverão contribuir 25 anos para
obterem 70% do benefício.
Para ambos os casos (setor privado e setor
público), para a obtenção de 100% do
benefício, haveria a necessidade de 40 anos de
contribuição.

Continuação
previdência.
Temer tem aparecido na TV, em programas
como Silvio Santos e Ratinho para tentar
ganhar apoio popular para a reforma da
previdência. É uma medida desesperada para
tentar aprovar a reforma da previdência esse
ano. Não podemos ficar parados!
Mediante tais fatos, nós servidoras(es) da
UFABC também nos vemos ameaçados por
esse processo de opressão à classe
trabalhadora e, por este motivo, o SinTUFABC
convoca a toda a categoria à participação
nesta luta, tendo sempre em vista que
somente a luta das(os) trabalhadoras(es)
unidas(os) pode mudar suas vidas para
melhor e desfazer as tantas injustiças e
desigualdades que tenderá a se intensificar, a
O discurso é que há o objetivo de que se cada dia mais, caso não haja luta.
equilibrem as contas públicas para garantir o
pagamento do beneficio às(aos) demais e Nossa assembleia para discutir um plano de
futuras(os) aposentadas(os) e que se desfaça o luta contra a reforma da previdência se dará
déficit de 189 bilhões (negada pela CPI da no próximo dia 08 de fevereiro, às 14h00, no
previdência e por outros estudos), mas a piso vermelho do campus Santo André.
verdade que se revela é o comprometimento
com os setores do capital financeiro que Esperamos por todas(os).
negociam produtos de previdência privada
complementar. Além disso, verifica-se também Juntas(os) somos fortes!
o desestimular o serviço público e o estímulo
ao setor privado.
Quanto ao suposto déficit da previdência,
critica-se ainda as práticas adotadas pelo
governo pelo fato de que seria possível, por
outros meios, reduzir o “desequilíbrio nas
contas” públicas que tanto se alega, mas temse feito a opção de não se adotarem essas
medidas, pois comprometeriam o interesse
de grandes setores da economia capitalista.
Como exemplo disso, podemos citar dois
fatos: a) nega-se a realização de uma
auditoria da dívida pública (que consome
cerca de 40% das receitas da união), pois
muitos setores privados perderiam sues
“filões de ouro”, ; b) não se admite a
existência de uma lista de grandes empresas
as quais devem juntas cerca e 426 bilhões à

Congresso

III CONGRESSO DO SINTUFABC ACONTECERÁ EM MARÇO
Em março acontecerá uma das datas mais importantes para a organização da categoria: a
realização do III Congresso do SinTUFABC, que definirá um plano de lutas para os próximos
dois anos, bem como discutirá e decidirá sobre outros temas de relevância para a categoria. Em
reunião, o Conselho de Representantes Sindicais e a Coordenação Executiva do SinTUFABC
definiram uma data para o congresso, que acontecerá nos dias 26 a 29 de março e contará com
debates sobre plano de lutas, formas de assédio e carreira e condições de trabalho.
Para saber os temas mais relevantes para a categoria, elaboramos uma pequena pesquisa:
"Sobre o que você gostaria de discutir mais no congresso do SinTUFABC?". Para responder a
pesquisa, basta visitar o link https://bitly.im/hbRvJ
Participe!

O que você gostaria de discutir no
congresso do SinTUFABC?
Responda em: https://bitly.im/hbRvJ

