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CRESCE O APOIO À GREVE CONTRA ASSALTO À PREVIDÊNCIA

Desgoverno ilegítimo e golpista quer “reforma” para impedir milhões de brasileiros de se aposentar
umenta o apoio à greve nacional
contra a “reforma” da Previdência que
o desgoverno ilegítimo e golpista
Michel Temer quer aprovar a qualquer custo ainda este mês. Afinal, se fosse aprovada, a medida simplesmente acabaria com
a aposentadoria de milhões de brasileiros,
que se veriam impedidos ou teriam imensas dificuldades para cumprir com as novas regras que Temer quer impor.
Depois de várias tentativas frustradas,
a nova proposta do governo, que prevê
aumento da idade mínima de concessão
da aposentadoria para 62 anos, no caso
das mulheres, e 65 anos para os homens,
deve ser votada a partir da próxima segunda-feira (19) na Câmara dos Deputados, se a base aliada conseguir garantir
os 308 votos necessários para aprovar a
Proposta de Emenda Constitucional.
SEM VOTOS - “Não votaram até agora
porque não têm votos. Os deputados estão com medo de aprovar essa proposta
nefasta e não serem reeleitos”, disse o
presidente da CUT, Vagner Freitas. A campanha “se votar, não volta”, disse, feita sem
recursos e que contou apenas com o trabalho incansável e determinação da militância e dos dirigentes, que foram a aeroportos, às bases dos deputados e em todos os espaços públicos onde eles estiveram nos últimos meses, “fez mais efeito do que a montanha de dinheiro que os
golpistas distribuíram, mais que as campanhas milionárias do Temer nas rádios e
TVs”.
PRESSÃO - Para o presidente da Conticom, Claudio da Silva Gomes, “a pressão desde a base, aprovada pelas centrais sindicais, tem surtido efeito e vai colocando os golpistas cada vez mais na
defensiva”. “Por isso, nesta reta final, temos de ampliar ainda mais a pressão nos
deputados, para que tenham a convicção
de que quem aprovar o fim da aposentadoria nunca mais vai ser eleito”, destacou
Claudinho, frisando a importância das
mobilizações da próxima segunda.
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CARTILHA DESMONTA FARSA DO “DÉFICIT”
O Senador Paulo Paim (PT-RS) lançou recentemente a cartilha que resume os trabalhos da
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou a questão da Previdência, em 2017.
O material, intitulado “CPI da Previdência –
Ousadia e Verdade”, apresenta, de forma
simplificada, gráficos e ilustrações que comprovam que o discurso do déficit, exaustivamente
repetido pela mídia, não se sustenta na prática.
ACESSE - http://auditoresfiscais.org.br/media/
publicacoes/CPI_da_Previdencia.pdf

“SONEGAÇÃO E DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DA UNIÃO SÃO O QUE
PREJUDICA A SEGURIDADE SOCIAL”, AFIRMAM FISCAIS DA PREVIDÊNCIA
O presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal
do Brasil (Anfip), Floriano Martins de Sá Neto, criticou a proposta de “reforma” da
Previdência e defendeu as decisões da CPI. Os dados apurados pela CPI contradizem os argumentos de Temer para tentar aprovar o assalto às aposentadorias.
MENTIRAS - “O governo quer convencer a sociedade de que a reforma é necessária, sem apresentar informações e dados corretos quanto ao desmonte promovido
na Seguridade Social ao longo dos últimos anos com renúncias fiscais, renegociação de dívidas, sonegação e desvinculação de receitas. Somente em 2016, o governo deixou de arrecadar 23% de recursos”, denunciou Floriano.
BRASÍLIA - “Temos um compromisso muito claro: dia 19 o governo vai botar em
votação e nós vamos estar em Brasília mobilizados”, acrescentou.

“SOMOS CONTRA ESSA REFORMA QUE SÓ VISA TIRAR DIREITOS DOS
TRABALHADORES”, DENUNCIA A ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS
O vice-presidente da Associação de
Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Antônio
José, denunciou as injustiças que o governo Temer tem cometido contra os funcionários públicos e assalariados no geral.
Em audiência pública sobre a CPI da
Previdência, Antônio condenou as propagandas mentirosas que o governo têm feito na tentativa de que o povo engula sua
reforma. “Somos contra essa reforma que
só visa retirar direito de trabalhadores, dos
servidores públicos”, disse.
MONTANHAS DE DINHEIRO - “Nós te-

mos hoje mais de R$ 1,8 trilhão dos quais
mais de R$ 400 bilhões são de dívidas
relativas à previdência social, com quase
50% de média e alta recuperabilidade”,
afirmou. Antonio citou como exemplo a
JBS, que é a segunda maior devedora,
atrás apenas da falida Varig, com uma dívida com a Previdência que soma R$ 2,4
bilhões.
ARROCHO - Por fim, alertou que milhões de assalariados seriam duramente
prejudicados com a “reforma”, já que,
quando muito, terão seus benefícios limitados a apenas um salário mínimo.

PARAÍSO DO TUIUTI DENUNCIA NA SAPUCAÍ O GOLPE, A
MANIPULAÇÃO DA MÍDIA E AS “REFORMAS” DE TEMER
Com o enredo “Meu Deus, meu Deus,
está extinta a escravidão?”, escola
tem crítica ao golpe, carteiras de
trabalho rasgadas, patos da Fiesp
manipulados e presidente vampiro
om carteiras de trabalho rasgadas, clara denúncia contra a reforma Trabalhista do desgoverno
golpista - que acabou com a CLT
-, manipulados com camisa da CBF
montados em patos amarelos, o vampiro Temeroso, volta da escravidão e
muita crítica ao golpe e suas
consequências para os brasileiros, a
escola de samba Paraíso do Tuiuti levantou o público na noite desta segunda-feira (11) na passarela da Sapucaí,
no Rio de Janeiro (RJ).
Com o enredo “Meu Deus, meu
Deus, está extinta a escravidão?”, sobre os 130 anos da Lei Áurea, a escola
denunciou o golpe midiático-jurídicoparlamentar de 2016 contra a expresidenta Dilma Rousseff e fez duras
crítica ao atual governo. Em uma das
alas, como a das reformas Trabalhista
e Previdenciária, que Temer quer votar
a todo custo na próxima segunda-feira, os carnavalescos deixaram claro que
essa é nova escravidão que os
golpistas querem impor à classe trabalhadora brasileira.
FORA TEMER! - “Eu acho que a gente está fazendo uma coisa que todo
mundo quer. Todo mundo quer botar pra
fora, as pessoas querem gritar o ‘Fora
Temer’, as pessoas querem se manifestar e é forma de manifestar da minha parte”, disse em entrevista o professor de história Léo Morais, que interpretou o Michel Temer Vampiro na
última alegoria da escola, intitulada “Navio neo tumbeiro”.
FANTOCHES - Outra ala de destaque no desfile da Tuiuti foi a dos “manifestantes fantoches”, que ironizou os
chamados paneleiros que saíram às
ruas com camisetas do Brasil pedindo
o impeachment de Dilma. A escola de
samba utilizou mãos gigantes representando a mídia, que controlava esses
paneleiros envolvidos por patos amarelos, em referência à campanha da Fiesp
contra o aumento de impostos que inflamou a população contra o governo
petista.
A passagem das últimas alas e alegorias levou a plateia ao delírio, que
aplaudiu e respondeu à agremiação
com um “Fora, Temer”, rapidamente
abafado pela transmissão da Globo.
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“Meu Deus! Meu Deus! Se eu chorar não leve a mal
Pela luz do candeeiro Liberte o cativeiro social”

SINTRACON DOURADOS NA LUTA POR AUMENTO REAL
Membros da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil de Dourados (Sintracon) realizaram uma assembleia no canteiro de obras da
RG Engenharia Ltda.
No local, cerca de 60 operários
foram unânimes em aprovar a pauta de reivindicações da Campanha
Salarial deste ano, que prioriza a
luta por aumento real nos salários. Assembleia na RG Engenharia: avançar
“Nossa intenção é fechar um acordo o apontado como essencial para que o
mais breve possível porque a data-base da Sintracon possa oferecer aos associacategoria é em março”, informou Aline Cha- dos vários convênios - príncipalmente na
ves Ferle, presidente do Sindicato.
área da saúde - e continuar trabalhando
Também foi aprovado o custeio sindical, para trazer mais benefícios à categoria.
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