BOLETIM

Ano 13 - Nº59 - Boletim informativo do Sindicato dos Servidores Municipais de São José do Rio Preto e Região.

MAIO DE 2019

D

epois da Caixa Econômica
Federal apontar um rombo de
R$ 1,6 bilhão e o Tribunal de
Contas explicitar a possibilidade
de “falência” da Riopretoprev, e
o registro no Relatório Final da
CPI da Riopretoprev, realizado
pela Câmara Municipal de Rio
Preto, de que houve “transgressão
da legislação previdenciária” na
acumulação do bilionário déficit
atuarial o Conselho Municipal
da Previdência decidiu por uma

AUDITORIA na autarquia.
Porém, a decisão de investigar é
apenas o primeiro passo. Agora, todos
os servidores ativos e aposentados
devem exigir uma INVESTIGAÇÃO
ISENTA que analise os fatos com
neutralidade e imparcialidade.
Para tanto, o nosso Sindicato está
colhendo assinaturas visando garantir
a verdade sobre o rombo bilionário
que ameaça as nossas aposentadorias.

PARTICIPE DO ABAIXO-ASSINADO POR
UMA AUDITORIA ISENTA E IMPARCIAL

AUDITORIA PRÁ QUE?

A

Riopretoprev existe para
dar tranquilidade aos atuais
e aos futuros aposentados.
Porém, vivemos em permanente
dúvida sobre a real capacidade da
autarquia honrar os compromissos
de pagamento dos nossos benefícios
previdenciários. Esta situação traz
preocupação e, antes que traga
desespero, a possibilidade de

“falência” (insolvência) apontada pelo
Tribunal de Contas é real?
Como a autarquia acumulou um déficit
atuarial de aproximadamente R$ 1,3
Bilhão?
Por que os percentuais de aporte
financeiro previstos na Lei
Complementar 396/13 não reduziram o
déficit atuarial?
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DIA DO TRABALHADOR LAVOU A ALMA DO POVO BRASILEIRO

M

ais de 1 milhão de trabalhadores
participaram de atos contra a
“reforma” da previdência e o
desemprego no dia do trabalhador.
Foram registradas manifestações em
centenas de cidades brasileiras. Em
São Paulo, 200 mil trabalhadores
participaram do ato unificado da

centrais sindicais.
Em Rio Preto, o 1º de maio em “defesa
da previdência, contra a reforma”
alcançou os objetivos de organização e
participação. O ato recebeu centenas de
pessoas e envolveu diferentes segmentos
da militância sindical, estudantil e dos
coletivos feministas.

EM DEFESA DA PREVIDÊNCIA, CONTRA A REFORMA

A

proposta de “reforma” da
Previdência não resolverá os
problemas do país e, ao contrário,
jogará a maioria da população brasileira
na miséria apenas para engordar os

O

banqueiros. Nós servidores municipais não
vamos aceitar a restrição no acesso aos
benefícios previdenciários, o aumento na
contribuição para 14% e a privatização da
Previdência pública e solidária.

MENTIRA DA REFORMA TRABALHISTA

crescimento da miséria e o
aumento alarmante do desemprego
desmente a propaganda enganosa
de que a reforma trabalhista de Temer
levaria à retomada do crescimento e da

geração de milhões de empregos. Mesmo
assim, na maior cara de pau, adotaram o
discurso mentiroso de que sem a reforma
da Previdência não haverá crescimento
econômico e empregos.

14 de JUNHO: GREVE GERAL CONTRA A REFORMA

A

s principais Centrais Sindicais
anunciaram uma greve geral para
impedir a aprovação da “reforma”
da previdência pelo Congresso Nacional.
No dia 14 de junho, os trabalhadores

brasileiros cruzarão os braços para
defender seus direitos e a previdência
pública. Quem tem que pagar a conta são
os patrões que sonegam o INSS e devem
mais de R$ 450 bilhões.

