
 
 

À comunidade da Fiocruz, trabalhadores e trabalhadoras, estudantes, todos e 
todas que constroem diariamente essa Instituição 

Nesta segunda (30/10), foi publicada mais uma Medida Provisória que vem 
destruir os direitos dos servidores públicos. Além de prorrogar para 2019 
parcelas de acordos assinados com várias categorias, o (des)governo 
aumentou, e subiu de 11% para 14% a contribuição previdenciária dos 
servidores públicos. Isso tudo sob a desculpa da crise, mas que todos sabem do 
que se trata: pagar bilhões liberados em emendas parlamentares, garantindo 
que o presidente não seja investigado. 

Além disso, o salário mínimo será reduzido em 2019, e a onda de privatizações 
de empresas públicas importantes, como a Eletrobrás, está aumentando. O 
próximo passo será a reforma da previdência que, na prática, extingue o direito 
à aposentadoria para trabalhadores públicos e privados, que vão morrer antes 
de se aposentar. 

A hora é de unidade e mobilização. A Asfoc é uma entidade combativa e por todo 
esse ano, esteve liderando diversas mobilizações construídas de forma coletiva. 
Única categoria que participou ativamente dos 5 dias de mobilização nacional 
(15 de março, 28 de abril, 24 de maio, 30 de agosto e 14 de setembro). Mais 
uma vez, precisamos mostrar toda a nossa indignação e capacidade de 
mobilização. Isso precisa se reverter em grandes massas nas ruas. O dia 10 de 
novembro se apresenta como um grande dia nacional, já tendo sido deliberado 
paralisação por diversas entidades e chamados por várias centrais sindicais.  A 
Asfoc convocou assembleia para deliberar nova paralisação, aumentando o 
número de entidades e trabalhadores mobilizados para dizer NÃO AOS 
ATAQUES! 

Já há no Rio de Janeiro, atividades convocadas para todo o dia 10/11, fechando 
com um ato convocado para as 16h na Candelária. Sairemos todos juntos, rumo 
à Cinelândia.   



Por todos esses motivos, usamos nosso espaço de hoje para conclamar que 
todos e todas estejam conosco por todo o país, com uma grande mobilização e 
gritando não à retirada de direitos, não ao desmonte do serviço público, não ao 
empobrecimento da população e à volta do país ao mapa da fome.  

NÃO AOS RETROCESSOS E À PERDA DOS NOSSOS DIREITOS. 

Continuaremos dialogando com todos e todas, para compartilhar a nossa luta e 
as nossas conquistas, que nos fazem acreditar que é possível ampliar nossos 
horizontes e construir juntos um futuro melhor! 

ATUANTE FAZ ! 41 É ATUANTE ! VOTE 41 

Acesse nosso blog sempreatuante.blogspot.com.br 

Visite, curta e compartilhe nossa página Chapa Atuante 

http://sempreatuante.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/AtuanteSempre/

