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Reforma previdenciária presenteia os bancos e Com fundos privados
fundos privados, diz a jornalista Tereza Cruvinel
vamos pagar mais
No C&N nº 3186 afirmamos
que o objetivo do governo golpista de
Michel Temer é abrir espaço para a
previdência privada. Pois, agora,
denúncia da jornalista Tereza Cruvinel
confirma o que dizíamos:
“Já se soube que o secretário
de Previdência, Marcelo Caetano,
antes de fechar e apresentar a proposta
de reforma do governo, reuniu-se
diversas vezes com empresários,
banqueiros e fundos de Previdência
Privada. Só quando tudo estava pronto,
teve um encontro com as centrais
sindicais. O que não se sabia, e estava
passando batido, é que ele incluiu na

reforma um presente para os bancos e
fundos de previdência privada”
“A reforma de 2003, no início
do Governo Lula, alterou apenas as
regras para os servidores públicos que
fossem nomeados por concurso
depois da mudança. Em vez de se
aposentarem com salário integral,
receberiam o teto do INSS e, se o
salário da ativa fosse maior, a
complementação seria bancada por
um fundo fechado e público de
previdência, mantido pelo Estado e
pelos funcionários, o Funpresp,
regulamentado em 2012.”
Leia mais na matéria ao lado.

DE OLHO NA MÍDIA - I

Querem nos convencer de que Temer e
Sartori trabalham em benefício do povo

Os
órgãos
da
mídia
hegemônica e seus comentaristas,
supostos especialistas em tudo, estão
“com a corda toda”. Fazem o possível
e o impossível para nos convencer de
que tanto o Governo Federal, do golpista
Michel Temer, quanto o Governo
Estadual, de José “piso do Tumelero”
Sartori, estão a trabalhar em benefício
do povo brasileiro e dos gaúchos.
Ambos estão, na verdade, a
governar em prol dos interesses do

grande capital, das grandes
corporações, do grande empresariado.
As reformas e medidas que estão a
propor e a implementar vêm,
obviamente, contra as necessidades e
prioridades da imensa maioria do povo,
incluídos aí trabalhadores e micro,
pequenos e até médios empresários.
Veja, na matéria abaixo, um
exemplo de como a grande mídia e
seus “especialistas” atuam na tarefa de
convencimento.

DE OLHO NA MÍDIA - II

Rosane de Oliveira, os jegues do Jardim
Zoológico e os gastos do Estado do RS

A colunista do jornal Zero Hora,
Rosane de Oliveira, está atuando firme
na campanha de convencimento a que
nos referimos na matéria acima. Para
justificar a política nefasta de José
Sartori, ela postou o seguinte, em seu
Facebook: “O RS gasta R$ 2 mil por
semana para alimentar os 80 jegues
do Jardim Zoológico. É muito? É
pouco? Dependente do ponto de vista.
Acho muito”.
Um gaiato, que se denominou

“Jegue do Zoo”, não perdeu a
oportunidade. Ele postou uma resposta
a Rosane que dispensa maiores
comentários: “O RS gastou R$ 583 mil
este ano em publicidade apenas na Zero
Hora. É muito? É pouco? Depende do
ponto de vista. Acho muito”.
Este é apenas mais um entre
uma quantidade sem fim de exemplos
que mostram o quanto a grande mídia
não tem e nunca teve compromisso
algum com o povo gaúcho ou brasileiro.

Tereza Cruvinel informa que “a
reforma do governo Temer está
exigindo que os estados também
adotem” a regra instituída por Lula.
Contudo, em benefício dos bancos,
diz Cruvinel, Temer vai além, pois, “ao
invés de fundos públicos e fechados,
só para os servidores, ela permite
que os governos estaduais (e também
a União) contratem planos de
previdência complementar junto a
bancos e fundos de previdência
privada, abertos, mais caros e
lucrativos para os mantenedores.
Com isso, o Funpresp tende a ser
extinto e tanto o governo como seus
empregados vão pagar muito mais
pelos planos abertos e privados.”
Ou seja, todos acabaremos
por pagar mais com a reforma da
previdência de Michel Temer.
A matéria completa, produzida
por Tereza Cruvinel, pode ser lida no
sítio www.contrafcut.org.br, seção
Notícias, data de 16-12-2016.
SINDICATO

Previsão Orçamentária
para 2017
Assembleia acontece hoje à tarde
Como informado no C&N
anterior, a Assembleia Ordinária de
Previsão Orçamentária para o ano de
2017 será realizada nesta segundafeira, 19, às 17h30, em primeira
chamada, ou às 18h, em segunda e
última chamada. A diretoria do SEEBPasso Fundo convida bancárias e
bancários a participarem.
PIADINHA
Chegaram 100 mulheres no inferno e
o diabo disse:
- Quem já xeretou no celular do
marido chegue mais perto.
Noventa e nove mulheres se
aproximaram, só uma ficou. E então
o diabo disse:
- Tragam a surda também!

