Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2018.
Rumo à Greve Geral:
fortalecer as lutas do dia 19 de fevereiro contra a reforma da previdência e pelo direto à
aposentadoria
A Direção Nacional do SINASEFE convoca todas as seções sindicais a fortalecerem o dia 19
fevereiro, Dia Nacional de Luta contra a reforma da Previdência e pelo direito à aposentadoria.
Nos últimos dias, o governo Temer, para responder às demandas do mercado, intensificou a
propaganda mentirosa para ganhar a opinião pública a favor da reforma da Previdência, (PEC
287/2017), que caso seja aprovada, na prática irá colocar fim à aposentadoria de milhões de
trabalhadores e trabalhadoras.
A presença de Temer nos Programas do SBT (Ratinho e Silvio Santos) significa um desespero
para atender aos interesses dos grandes empresários brasileiros em acabar com nossa
aposentadoria.
Neste processo de ofensiva de propaganda por parte de Temer, é preciso também que o
movimento sindical intensifique as mobilizações. Assim, a tarefa do SINASEFE e do
movimento sindical brasileiro é construir a ampla unidade de ação rumo à greve geral para
derrotar a reforma da Previdência, que pode ser colocada em votação em 19/02. (Até o
fechamento deste texto a indicação de votação nesta data estava mantida)
Neste sentido, o Fonasefe e Fonacate, em reunião ampliada realizada nos dias 3 e 4 de fevereiro,
aprovaram o dia 19 de fevereiro como um Dia Nacional de lutas, greves, paralisações e
mobilizações em todo o Brasil contra a reforma da Previdência e em defesa dos serviços públicos
gratuitos e de qualidade.
Portanto, é necessário que a base do SINASEFE realize assembleias e organize unitariamente
este dia de luta, que pode ser fundamental para derrotar a reforma Previdência, dadas as
dificuldades de Temer em conseguir neste momento os 308 votos para aprová-la na Câmara dos
Deputados.
A Direção Nacional do SINASEFE convoca as bases para realização das assembleias e a
construção de um forte dia nacional de lutas, greves, paralisações e mobilizações em 19/02, nas
condições de cada seção sindical.
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