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APOSENTADOS SIM, INATIVOS JAMAIS! 

Foi realizado um ato público 
no Espaço do Servidor na 
Esplanada dos Ministérios 
no dia 19, que nem mesmo 
um forte temporal impediu a 
presença de um expressivo 
número de pessoas. O ato 
foi avaliado por todos como 
tendo sido excelente e uma 

vitória para o movimento. 

Antônio Carlos, o Carlinhos 
diretor do Sindisep/RJ, 
membro do Fórum PNEIRJ 
e Fórum Nacional, falou no 
ato como representante do 
sindicato. Reafirmou o 
apoio e participação do Sin-
disep/RJ nas lutas dos ido-
sos, aposentados e pensio-
nistas. Destacou que a luta 
precisa estar ligada a dos 
ativos e que isoladamente 

fica muito mais de avançar. 

No último dia foi realizada 
apresentação dos fóruns 
com as bandeiras de seus 
estados e de fóruns e, na 
sequência, ocorreu o deba-
te com foco no cenário polí-

tico, além do tema do Encon-
tro. Quanto a isso, nós do 
Sindisep/RJ entendemos que 
a luta deve ser unificada e 
focar na pressão sobre o 
Congresso Nacional onde 
ocorrem as decisões finais 
sobre as leis que vem ata-
cando os aposentados e 
pensionistas, bem como a 
elaboração do orçamento 
federal. Tais ataque tem 
acontecido a vários anos, 
ampliaram no governo Temer 
e tendem a se acelerar com 

Bolsonaro e Paulo Guedes. 

No Encontro foi reafirmada a 
importância dos Fóruns esta-
rem em todas as atividades 
dos movimentos sociais, atu-
ando de forma integrada a 
outras lutas e defendendo 
suas pautas de reivindica-
ções. Ao final, foi escrita e 
aprovada a Carta de Brasília, 
retratando o conjunto dos 

debates do evento. 

Antônio “Carlinhos” Castilho 

de Abreu - Diretor do Sindisep 

O X Encontro Nacional de 
Fóruns Permanentes da 
Sociedade Civil Pelos Direi-
tos Da Pessoa Idosa foi 
realizado nos dias 19 e 20 
de novembro de 2018, com 
o tema “A Importância dos 
Fóruns Enquanto Socieda-
de Civil Na Organização E 
Mobilização Da Pessoa 
Idosa”, no Instituto Religio-
so das Irmãs Salesianas, na 
cidade de Brasília-DF, com 
a presença das delegações 
dos estados de AM, AC, 
CE, BA, RJ, PR, SP, MG e 

do Distrito Federal. 

Além do tema central, o 
encontro teve como subte-
ma a Reforma da Previdên-
cia e a Reforma Trabalhista, 
uma vez que estas (contra)
reformas significam o des-
monte do sistema de garan-
tias sociais, seja pelo esva-
ziamento direto do sistema, 
seja pela precarização das 
relações de trabalho e sub-
sequente redução de recur-

sos para ele. 

O SINDISEP/RJ, Sindicato 

Intermunicipal dos Servidores 

Pu blicos Federais dos Municí -

pios do Rio de Janeiro, nasceu 

no final de 2017 como uma 

resposta de setores insatisfei-

tos com o imobilismo do movi-

mento sindical, a falta de aça o 

polí tica e o desrespeito a prin-

cí pios democra ticos, ao cena -

rio de fale ncia polí tica, no qual 

alguns ditas lideranças de-

monstravam mais preocupa-

ça o com o fim do imposto 

sindical do que o combate aos 

ataques aos serviço pu blico. 

Podem se filiar ao SINDISEP/

RJ, o servidor pu blico ou o 

pensionista deste sediado nos 

municí pios do Rio de Janeiro, 

Nitero i, Sa o Gonçalo, Duque de 

Caxias, Nova Iguaçu, Cabo 

Frio, Petro polis e Tereso polis. 

Sede: Rua das Marrecas, n.º 

39, sala 502, Centro, Rio de 

Janeiro - RJ, 20031-120, Brasil. 

Militantes de vários sindicatos e organizações protestam, debaixo de chuva, na Esplanada, em defesa dos idosos e dos aposentados. 

Diretor do SINDISEP/RJ participa do X Encontro Nacional De Fóruns 

Permanentes Da Sociedade Civil Pelos Direitos Da Pessoa Idososa. 


