ROTEIRO PARA MOBILIZAÇÕES E DEBATES SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
A Escola Nacional de Formação do PT realizou, no dia 07 de março de 2017, o curso sobre a
Previdência Social para os/as filiados e filiadas do PT, com a participação e colaboração do ex.ministro Carlos Gabas e do ex-prefeito de Ubatuba, Maurício Moromizato
O curso teve dois objetivos principais: 1) Oferecer subsídios para a compreensão da proposta de
Reforma da Previdência do governo golpista; 2) Organizar a mobilização contra a Reforma, a partir
de um trabalho de diálogo com a população, tendo como referência os calendários da CUT e da
.Frente Brasil Popular
Em reação ao desmonte de direitos conquistados em muitos anos de lutas, a CUT, a Frente Brasil
Popular e várias outras entidades definiram o dia 15/03 como DIA NACIONAL DE
PARALIZAÇÃO CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA, e será também o início da Greve
da Educação. A população está sendo convocada para participar de atos como audiências públicas,
plenárias nos sindicatos, panfletagens, atos de rua e seminários. As manifestações estão sendo
organizadas em todos os estados, a fim de denunciar à sociedade os prejuízos que a Reforma da
.Previdência representa para a atual e as futuras gerações de trabalhadores e trabalhadoras
Nosso partido deve se engajar nestas mobilizações e promover o diálogo com toda população,
ampliando o número de pessoas que já começam a perceber o verdadeiro sentido da Reforma da
.Previdência
A fim de contribuir com este processo, a Escola Nacional de Formação do PT apresenta uma
sugestão de roteiro para orientar a organização de debates e mobilizações contra a Reforma da
.(Previdência (a PEC 287
Roteiro sugerido para utilizar a gravação e os materiais e conteúdos relacionados ao curso, em
:uma reunião de instâncias do partido e outros espaços de atuação da militância

Saudação de boas-vindas (1
.Providenciar: Lista de presença com campos para serem preenchidos: nome, telefone e e-mail
O/A coordenador/a da atividade se apresenta, faz uma saudação de boas-vindas aos presentes e
propõe uma apresentação dos participantes: cada participante diz seu nome, de onde é e sua atuação
.política
Apresentação dos objetivos e da dinâmica da atividade (2
:(Objetivos (sugestão
Debater sobre os prejuízos e retrocessos contidos na proposta de Reforma da Previdência do .governo golpista
Propor formas de organização e de mobilização contra a Reforma, para serem articuladas ao .calendário de lutas da CUT e da Frente Brasil Popular
:Dinâmica

A apresentação dos conteúdos sobre a Reforma da Previdência pode ser feita de várias formas.
Aqui vamos apresentar algumas sugestões que podem ser combinadas, dependendo do tempo
.previsto para a atividade
Sugestão 1 - Apresentar o vídeo do curso da ENFPT sobre a Reforma da Previdência, com o exministro Carlos Gabas e o ex-prefeito de Ubatuba, Maurício Moromizato (o video está disponível
;(no Portal da ENF: www.enfpt.org.br/curso-previdencia
Sugestão 2 - Leitura de texto e conversa em pequenos grupos para conhecer e aprofundar a
;proposta de Reforma da Previdência apresentada pelo governo golpista
Sugestão 3 – Convidar um(a) companheiro(a) que tenha conhecimento sobre o tema para apresentar
.a discussão sobre a Reforma da Previdência

Trabalho em Grupos (3
Após a apresentação do video/leitura do texto/exposição do(a) companheiro(a) sobre a Reforma da
Previdência, pedir que os participantes, em grupos de até 5 pessoas, dialoguem sobre as melhores
.possibilidades de organizar e mobilizar a população contra a Reforma da Previdência - PEC 287
Orientar para que anotem as respostas em uma folha e indiquem uma pessoa do grupo para ;apresentar as propostas
Se achar conveniente, o trabalho nos grupos pode ser estimulado com perguntas ou sugestões como
:estas apresentadas a seguir
a) O que podemos fazer para denunciar amplamente à população o verdadeiro sentido da Reforma
da Previdência? (Panfletagem, rodas de conversa, debates ou aulas sobre o tema com a militância de
(... ,movimentos sociais, montar banquinhas para distribuir material e conversar com a população
b) Quais os principais aspectos da proposta de Reforma da Previdência a serem destacados nas
?.conversas com vizinhos, parentes, colegas de trabalho, etc
?c) Como utilizar o Aposentômetro em atividades públicas, além da divulgação via whatsapp
A CUT lançou o “Aposentômetro”, uma calculadora para ajudar trabalhadores e trabalhadoras a descobrirem com
qual idade se aposentarão se for aprovada a Reforma da Previdência e permite comparar com a idade prevista com
.as regras atuais

;d) Montar cronograma das atividades, indicando data, local e responsável para cada proposta
e) Fazer uma lista de entidades e movimentos existentes no município para propor agenda conjunta
;de mobilizações
f) Formas de potencializar o uso das redes sociais (Whatsapp, Facebook, Twitter, blogs, grupos de
e-mails) para divulgar o material de denúncia da proposta de Reforma da Previdência e para
.mobilizar pessoas para atos e atividades

Diálogo em plenária (4
Após a conclusão do trabalho em grupos, cada representante faz a leitura das propostas elaboradas .pelo seu grupo
O/a coordenador/a conduz o diálogo sobre quais propostas podem ser implementadas e como, organizando com os presentes um plano de ação que contemple prazos e responsáveis para cada
.proposta
.O/a coordenador/a deve deixar agendada uma próxima atividade Avaliação e encerramento (5
O/a coordenador/a pede para que cada participante diga, em uma palavra, o que achou da .atividade
.Agradece a presença e participação de todos/as e encerra -

!Boa atividade

Sugestões de portais e sites para buscar material sobre a Reforma da Previdência (textos, videos,
:(.memes, etc
PORTAIS
Escola Nacional de Formação do PT:www.enfpt.org.br
Partido dos Trabalhadores: www.pt.org.br
/Fundação Perseu Abramo: http://novo.fpabramo.org.br
CUT: www.cut.org.br
SITES
/http://plataformapoliticasocial.com.br
/http://www.frentebrasilpopular.org.br
CANAIS NO YOUTUBE
/CUT Brasil: https://www.youtube.com/user
/Rede TVT: https://www.youtube.com/user
/Plataforma Política Social: https://www.youtube.com/user

