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Secretaria de aposentad@x 2022-2025
Ata de reunião coletivo Aposentadxs Capital

Reunião  : Híbrida 4ª reunião Data: 16/08/22

Local: SEPE RJ Hora: 14 h

Pauta: Informes
Conjuntura
Carta d@s aposentad@s: Bolsonaro e Cláudio Castro
nunca mais! Aposentadas e aposentados na luta pela
Democracia e pelos direitos.
11 de Agosto dia de resistência dia d@s estudantes
Participação da SAP na VI COMESG
Nota da Regional I homenagem a Bruno Pereira e Dom
Philips
Folden do 42º Encontro Estadual dos aposentadas (os)
do Sepe/RJ (Memória 26 e 27 Nov/2019 /Xerém- DC)
Presença do companheiro, Ulisses Silva – Previ-Rio e
MUSPM: Previdência e aposentad@s - formação para
construção de políticas
Comissão da Capital para o 43º Encontro Estadual das
aposentadas e aposentados do SEPE - RJ
Encaminhamentos

Participantes: Eliana e Luis pela SAP 18 presenciais e 10 on line

Assuntos debatidos: Posição clara do coletivo de aposentadas e
aposentados sobre as próximas eleições nos nossos
materiais
Campanha “Aposentadas e aposentados também
votam!” precisa ir para as redes e ruas

Previ-Rio e as várias tentativas de destruição da
Previdência Pública no contexto de necropolítica. Nada
está garantido num sistema de exploração que avança
com o capital financeiro.

Encaminhamentos e decisões: Divulgar todo material sobre Previdência do Município no site
SEPE- RJ

Apresentar os últimos gráficos do DIEESE sobre Previ-Rio e
Rioprevidência (assunto da próxima reunião do coletivo do
Estado, em 13 de Setembro)

Construir com o conteúdo das discussões de hoje e com o
companheiro, Ulisses Silva, uma cartilha ilustrada sobre
Previdência, incluindo as lutas do SEPE ao longo da história

Comissão da Capital: Telma Regional I e Sueli Regional IV

http://../../../PC/Documents/Sepe%20RJ/secretaria%20de%20aposentadxs/Atas%20coletivos/www.seperj.org.br


Próxima reunião Conforme calendário anual:  06/09/22, às 14 h.


