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Fique de olho! Temer quer aprovar reforma da previdência a qualquer custo

para servidores federais que ingressaram no setor público
depois de

2003 podem ser incorporadas à reforma em mais

uma concessão do governo aos deputados.

Incluída seja por meio de destaque em plenário, ou

aposentadorias dos servidores públicos.

Constituição).
O plano é aprovar a reforma até o final de fevereiro
na Câmara e concluir a análise das mudanças na Previdência até abril no Senado. O calendário evita que a reforma
seja discutida em pleno período eleitoral e, se cumprido,
pela

livra os candidatos do debate sobre a necessidade de uma
reforma imediata no próximo governo.

por meio da incorporação ao texto que será levado a voto

saia como

serva o ponto central da reforma definido pelo presidente

los golpistas,

da

ainda faltam

em fevereiro, a mudança ajuda na obtenção de votos e pre-

República como inegociável: a idade mínima. Se for

aprovado como previsto, o texto da emenda aglutinativa
pautado para fevereiro estabelecerá a idade mínima para
aposentadoria no
para mulheres.

Brasil: 65 anos para homens e 62 anos

A adoção da idade mínima contará com uma transição escalonada ao longo de 20 anos. O teto do Regime
Geral da Previdência Social será adotado também para as

Fica proibido o

acúmulo de pensões e aposentadorias (salvo as já previstas

Mas para que tudo

planejado pe-

Foto: Julia Gabriela | Esquerda Online

Pautada para depois do Carnaval de 2018, a “enxuPrevidência de Michel Temer
pode ser novamente alterada até 19 de fevereiro para
conquistar mais votos de aliados. Em nome da aprovação
da “essência” da reforma, regras especiais de transição
ta” proposta de reforma da

os votos na

Câmara.
Texto em:

https://www.jota.
info

Sem reforma, Temer ameaça cortar salários e

2018 começa intensificando a luta!

pensões de servidores

O site NA PRESSÃO é uma ferramenta que permite
enviar e-mails ou contatar, pelas redes sociais ou
por telefone, parlamentares e/ou qualquer outra
autoridade contra a reforma da previdência. Acesse
e contribua com a nossa mobilização!
www.napressao.org

Em entrevista ao jornalista Domingos Fraga, publicada no
R7, Michel Temer afirmou que, se sua reforma da Previdência,
rejeitada pela absoluta maioria dos brasileiros não for aprovada, a
conta será paga pelos servidores públicos.
“O que vai acontecer é que as pensões serão cortadas; o
vencimento dos servidores públicos será cortado como aconteceu
em outros países”, disse

Temer.
Temer, que chegou ao poder por meio de um golpe
midiático, jurídico e parlamentar, voltou a fazer piada da sua
própria impopularidade. “Há poucos dias, dando uma entrevista
coletiva, eu até fiz uma brincadeira dizendo que a minha
popularidade cresceu 100%, ou seja, subiu de 3% para 6%.
Parece que não é nada, mas se continuar subindo nesse ritmo,
o reconhecimento virá logo”, disse ele, que é o governante mais
impopular do mundo,
com 97% de rejeição,
segundo o Instituto
Ipsos.
Texto em: http://
servidorpblicofederal.
blogspot.com.br

Voltamos!

Após o recesso de fim de ano, A Voz do SINTSEF volta com
tudo para informar e atualizar filiadas e filiados por todo
o ceará.

Quer fazer sugestões de pauta, enviar imagens e
Escreva para imprensasintsef@gmail.com
Que 2018 seja repleto de conquistas e
que possamos ampliar nossa força de resistência.
notícias?
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