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REFORMA DA PREVIDÊNCIA I

mil]; Bradesco Administração de
Consórcios [[R$ 150 mil] e Amil
Assistência Médica Internacional
[R$ 250 mil], todas instituições
ﬁnanceiras que negociam planos
de previdência privada. As informações estão disponíveis em:
http://inter01.tse.jus.br/spceweb.
consulta.receitasdespesas2014
A eleição de Arthur Maia
para a relatoria da PEC 287 é
um disparate ao conjunto da sociedade brasileira. É o riso do
escárnio, da imoralidade, da falta
de ética na política e da promiscuidade existente entre banqueiros e a praça dos três poderes.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA II

Uma mentira dita mil vezes não vira
verdade

Para tentar conquistar o
apoio da população à reforma da
Previdência, o governo Temer investiu em propaganda massiva.
Com o apoio sistemático da imprensa burguesa,
divulgam e publicam, diaria-

mente, uma série de matérias
defendendo as mudanças valendo-se do subterfúgio de que a
Previdência é deﬁcitária.
Essa tese não é real, muito pelo contrário. O Ministério da
Previdência Social é superavitário.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA III

Nem Joseph Goebbels faria melhor
De acordo com a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil
[ANFIP] o pseudo-déﬁcit tem causas não relacionadas à previdência como benefícios concedidos a
empresas e a Desvinculação de
Receitas da União [DRU] que o governo Temer aumentou para 30%
para gastar a seu bel-prazer.
Para se ter uma ideia em
12 meses isso signiﬁcará o desvio de cerca de R$ 120 bilhões
arrecadados que saem do caixa

3601-2785 ou 3601-2786

COMITÊ REGIONAL

Um vampiro tomando conta do banco
de sangue
No C & N anterior publicamos matéria sobre os principais interessados na Reforma
da Previdência, ou seja, os banqueiros terem eleito o relator,
Arthur Maia [PPS] da PEC 287.
O referido recebeu R$ R$
1.230.000,00 em ﬁnanciamento
de campanha de empresas e bancos privados que tem interesse
direto na Reforma da Previdência.
A saber: Bradesco Vida e Previdência [R$ 300 mil]; Itaú Unibanco [R$ 100 mil]; Safra [R$
30 mil]; Santander [R$ 100 mil];
Banco BMG [R$ 100 mil]; Bradesco Capitalização S/A [R$ 200
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da seguridade social. Considerando a receita total, incluindo os
mais de R$ 310 bilhões arrecadados da CSLL, Coﬁns e PIS-Pasep, esse orçamento pula para
R$ 686 bilhões.
Isso sem contar a sonegação ﬁscal que impediu que R$ 453
bilhões chegassem aos cofres públicos somente no ano passado.
Em outras palavras: Goebbels é
amador perto da imprensa burguesa brasileira e dos marqueteiros
do governo
FORA
TEMER!

Organizar, mobilizar, resistir e lutar
Como vimos a proposta da reforma da Previdência é
uma falácia. Uma rápida leitura
na proposta deixa claro quais são
as verdadeiras intenções do governo Temer e sua aliança espúria com os banqueiros.
Com o objetivo de enfrentar as lutas que vem pela frente,
Centrais Sindicais, movimento
sindical, social, popular e estudantil estão convocando Plenária
Regional para amanhã [17], às
15h, no Sindicato dos Bancários de Passo Fundo para fundar o Comitê Regional Contra
as Reformas da Previdência/Trabalhista. Vamos à luta!

MOVIMENTO SINDICAL

Centrais convocam
dia de luta
As centrais sindicais conﬁrmaram a realização, em 15 de
março, de um dia nacional de
protestos e paralisações contra
a de reforma da Previdência.
Várias
ações
serão realizadas em conjunto
em nível nacional para impedir a aprovação da PEC 287
- Reforma da Previdência.
Estão
previstas
para
os próximos dias manifestações em aeroportos e bases eleitorais dos deputados.

PIADINHA
O condenado à morte esperava a hora da execução, quando
chegou o padre: meu ﬁlho, vim
trazer a palavra de Deus para
você. Perda de tempo, seu padre.
Daqui a pouco vou falar com Ele,
pessoalmente. Algum recado?

