
RESOLUÇÃO PARA PLANO DE LUTAS SOBRE 1 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS 2 

Os aposentados e pensionistas do Judiciário e do MPU, unem-se aos demais 3 

trabalhadores e reafirmam a luta contra os ataques do neoliberalismo e do 4 

conservadorismo, que vem sofrendo os trabalhadores e trabalhadoras, do setor 5 

público e da iniciativa privada, numa escalada de retirada de direitos 6 

trabalhistas, de desmonte do serviço público, e do direito constitucional uma 7 

aposentadoria. 8 

A luta contra a reforma da previdência nos unifica junto com todos os 9 

trabalhadores ativos e aposentados, bem como os movimentos sociais 10 

organizados, na defesa de um direito arduamente conquistado.  11 

O governo ilegítimo do Temer, promove juntamente com a sua base aliada a 12 

maior escalada de ataques aos direitos dos trabalhadores enquanto aplica o 13 

receituário neoliberal de implantação do Estado mínimo e põe por terra a 14 

Soberania do País. 15 

Entendemos que só a unificação de todas as frentes de luta, na defesa da 16 

Soberania Nacional e da Democracia pode barrar a ofensiva neoliberal e 17 

garantir a manutenção do direito à aposentadoria para todos os brasileiros e as 18 

brasileiras. 19 

Neste sentido, os delegados e delegadas presentes à XXII Plenária Nacional 20 

da Fenajufe resolvem: 21 

1. Reafirmar a luta contra a reforma da previdência; 22 

2. Lutar contra todo tipo se retirada de direitos, nestes incluídos os que são 23 

específicos dos aposentados e pensionistas; 24 

3. Lutar pelo fim da taxação dos aposentados; 25 

4. Lutar pela inclusão dos aposentados no programa de recebimento de 26 

remédios para tratamento de doenças crônicas, fornecido pelos órgãos 27 

competentes. 28 

Assinam essa resolução: 29 

1. Neli Costa Rosa 30 

2. Amaro das Grassas Faustino 31 

3. Rosimar Ferreira Medina 32 

4. Lucas Ferreira Costa 33 

5. Anny Rodrigues Figueiredo 34 

6.  Marcelo Costa Neres 35 

7. Adriano Nunes dos Santos 36 

8. Ronaldo Almeida das Virgens 37 

9. Soraia Garcia Marca 38 

10. Silas Faria Luís 39 


