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Reforma da Previdência

Aposentados e pensionistas

pode agravar crise econômica dos municípios

em confraternização da esperança

Na última sexta-feira, 15/12, a Direção Colegiada do SINTSEF e a coordenação de Aposentados e Pensionistas recebeu a categoria para uma confraternização
natalina no auditório da sede.

O momento foi bastante
A programação contou com palestra sobre
problemas enfrentados pelos servidores do DNOCS

participativo.

Além da proteção social do aposentado e o sustento de
sua família, a Previdência Social garante a movimentação econômica e o incremento do PIB dos municípios, sobretudo dos
pequenos, sustentando o consumo, gerando emprego e renda.
Aliadas à crise econômica, que jogou 13 milhões de
brasileiros no desemprego e derrubou a arrecadação dos municípios, a proposta de reforma da Previdência e a nova lei
Trabalhista, que legalizou o bico e as condições precárias de
contratação, vão jogar milhões de brasileiros na linha da pobreza e levar à falência pequenos municípios.
A maior fonte de renda de 70% (3.875) dos 5.566
municípios brasileiros são os benefícios pagos pela Previdência Social, que superam, inclusive, os repasses do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), uma espécie de mesada
transferida pelo Executivo, como previsto na Constituição.
Em muitos casos, o valor dos benefícios previdenciários recebidos pelos aposentados supera até mesmo a Arrecadação
total do município, como ocorreu em 2010, quando 82,4%
das cidades tiveram Arrecadação inferior ao valor das aposentadorias pagas pelo INSS.
Se a reforma passar, além de restringir o acesso de milhões de brasileiros e brasileiras à Previdência, os comércios
locais das pequenas cidades não vão conseguir se dinamizar

e, como consequência, diversos empreendimentos vão sumir.
“Isso vai empurrar as pessoas para o trabalho informal e precário, além das consequências como o êxodo rural”, alerta
Marilane, lembrando que a maioria dos benefícios previdenciários (68,3%) é de até um salário mínimo e que esses recursos
são injetados diretamente na economia local.
Escrito por CUT nacional, disponivel em www.cut.org.br

os

no contexto de esgotamento dos recursos hídricos no

Ceará,

apresentação de repentistas e distribuição de pa-

netones.

Todos

reconheceram que

2017

foi um ano de

muitas perdas para a classe trabalhadora, mas que é preciso ter esperança e manter viva a capacidade de indignação,
para mobilizar as lutas em

2018.

Frente Brasil Popular em Itapipoca

Para

fortalecer a luta contra o golpe na

democracia brasileira, filiados da

Delegacia Sindical dos

Três Climas (DESTREC) participaram do seminário de
formação política da Frente Brasil Popular, realizado
em Itapipoca, no dia 16 de dezembro. Soberania Nacional
e Estratégias para defender a aposentadoria contra a
reforma da Previdência fizeram parte do debate.
Além do SINTSEF, participaram do seminário
representantes do Sintal, Sindsep, Sind. Trab. Rurais de
Itapipoca, Sind. dos Comerciários, Mova-se, Fetraece,
associaçãoes de bairos, MST, Cáritas e dos partidos PT,
PRB, PC do B.

Boletim informativo diário editado pela Coordenação de Comunicação.
Coordenadores: Artur Camurça, Flávia Sabóia e Lucy Mary Gomes Matos
Jornalista Responsável: Camila Garcia ( 3357 MT/CE)

