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Em defesa do serviço público
 e dos trabalhadores

A direção colegiada do Sintsef e a 
Coordenação da Delegacia Sindical dos 

Inhamuns realizaram uma reunião bastante 
participativa, hoje (06/11) em Tauá, com os 

filiados da região. Foram compartilhados 
informes para aqueles que desejam se 

aposentar e algumas questões jurídicas. 
O momento contou com debate sobre a 
reforma da Previdência, pauta prioritária 

do próximo presidente Jair Bolsonaro. 
Pelo já anunciado nos jornais, a nova 

proposta deve ser uma versão piorada 
da apresentada pelo presidente ilegítimo 

Michel Temer. Durante a reunião, os 
servidores públicos federais reafirmaram o 
compromisso de combater e reforma e o 

desmonte do serviço público.

Na base com a DS dos 
Inhamuns

Paulo Guedes, o guru econômico de Bolsonaro, é 
favorável à venda de todas as estatais; mas prejuízo 

à população será bilionário! 
Saiba mais sobre políticas e programas podem ser 

afetadas ou extintas com a privatização.
Programas sociais

- Programas de fomento às atividades rurais que 
visam o desenvolvimento no campo como o 

Garantia Safra;
- O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Habitação
A Caixa financia 70% das moradias no país.

Bolsa Família
- 13,7 milhões de famílias recebem o benefício 
atualmente; Programa ajudou a reduzir a mort. 

infantil, a evasão escolar e a fome no país.
Aposentadoria

- Pagamentos de aposentadorias e pensões aos 
beneficiários do INSS totalizaram 33,7 milhões.

Loterias federais
- Até julho de 2018, mais de R$ 3,6 bilhões 

arrecadados pela loteria da Caixa foram destinados 
ao desenvolvimento social.

Cultura
- Investimento de R$ 13 milhões em projetos de 

teatro, cinema e exposições.
Leia matéria no www.brasildefato.com.br

Privatização da Caixa econômica teria
“efeito devastador” nas políticas sociais

www.humorpolitico.com.br
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