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SINDICATO

região na Greve Nacional marcada para o dia 05 de dezembro. O
edital de convocação foi publicado pela Fetraﬁ-RS no jornal Correio do Povo de 28/11.
Participe. Vamos barrar a
Reforma da Previdência do governo corrupto de Michel Temer.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Nova proposta de Temer nada tem de
“enxuta”; é o ﬁm da aposentadoria
O governo Temer planeja
colocar em votação no mês de dezembro a proposta de Reforma da
Previdência. É mais um brutal ataque aos direitos dos trabalhadores
[as] brasileiros. A “nova” proposta
de Temer mantém:
- a idade mínima para a aposentadoria em 65 anos para homens e 62
para mulheres;
- o tempo de contribuição mínima
dos trabalhadores privados em 15
anos e para os servidores públicos
de 25 anos;
- a aposentadoria integral somente

com 40 anos de contribuição.
A regra de transição estabelece que o trabalhador [a] terá de
contribuir por um tempo adicional
de 30% em relação ao que falta,
partindo de uma idade mínima de
53 anos para mulheres e 55 para
homens. A cada dois anos aumenta-se um ano.
Se for aprovada, essa reforma signiﬁcará o ﬁm do direito à
aposentadoria. Isto porque a idade
mínima e o tempo de contribuição
exigidos vão, na prática, impedir
que as pessoas se aposentem.

MOVIMENTO SINDICAL

Os funcionários públicos já iniciaram a luta
Os funcionários públicos já
iniciaram uma forte mobilização contra as reformas. Eles deram início,
ontem, à operação “Ocupa Brasília”,
com manifestações contra o corrupto governo Temer [PMDB].
O “Ocupa Brasília” é organizado pelo Sinasefe, o Andes e a Fasubra Sindical. Aos servidores em
Brasília se somam caravaneiros de
todo país para o grande “esquenta
Greve Nacional”.
Os servidores estão dizendo
para o Temer e para aquele Congresso de corruptos que a Reforma da Previdência não vai passar. O caminho é
este: organização, mobilização e luta.

3601-2785 ou 3601-2786

DE OLHO NA MÍDIA

Assembleia amanhã, às 18h, delibera
sobre participação na Greve Nacional
Amanhã, às 18 horas, em
primeira convocação, ou às 19 horas, em segunda e última convocação, o Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região vai realizar uma assembleia. Na pauta, a
deliberação sobre a participação
da categoria bancária da cidade e
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Enganando o
povo brasileiro
Uma vez mais, a mídia
hegemônica mostra de que lado
sempre esteve. Essa mídia está
a ajudar Michel Temer no trabalho
de enganar o povo brasileiro. A
campanha publicitária em prol da
Reforma da Previdência está custando absurdos R$ 20 milhões. O
discurso agora é de que a reforma “vai combater privilégios dos
funcionários públicos”. Segundo
eles, “tem muita gente no Brasil
que trabalha pouco, ganha muito
e se aposenta cedo”.
A tática é velha. Tentam dividir os trabalhadores para facilitar
a imposição de seus projetos nefastos. Mas, os trabalhadores não
podem ceder; têm que se organizar, se mobilizar e resistir unidos.
PIADINHA
O português estava em cima da
sua casa pregando alguns cabos,
quando um dos pregos escapa de
sua mão e cai. Olhando para o
prego lá embaixo, ele diz:
- Eu lá vou descer pra pegar um
prego?
E jogou todos os outros pregos lá
embaixo.

Fonte: http://ctbbahia.org.br/?page=charges

