
 

 
 

 

CARTA COMPROMISSO  

EM DEFESA DA SEGURIDADE SOCIAL 

  

O Fórum Sindical de Saúde do Trabalhador (FSST), preocupado com os 

rumos da política brasileira e atento ao momento em que vivemos de 

campanha eleitoral, entende por fundamental o compromisso dos 

candidatos ao Governo do Estado e à Câmara Federal com as seguintes 

pautas da Seguridade Social: 

1.1) Revogação da Emenda Constitucional nº95/2016 que congela por 20 

anos os gastos públicos, em especial os recursos destinados aos programas 

sociais, considerando como variável de ajuste os que beneficiam a população 

mais carente (saúde, educação, Previdência Social, assistência social, etc.), 

não incluindo nesta limitação os desembolsos com a enorme dívida pública 

brasileira. 

1.2) Fixação de texto para gastos com a dívida pública - O FSST 

reivindica que, enquanto não for realizada a auditoria plena da dívida 

pública federal, seja fixado em 25% do Orçamento Geral da União o 

desembolso máximo com juros e amortização desta dívida.  

2.1) Fortalecimento da Previdência Social – O FSST propõe a promoção 

de políticas que fortaleçam a Previdência Social pública, justa e solidária, 
consolidando o Ministério da Previdência como órgão gestor das políticas 

do setor, e como administrador e fiscalizador da receita previdenciária e 

de concessão de benefícios.   

2.2) Consolidação dos Direitos Previdenciários – O FSST defende a 

consolidação dos direitos previdenciários já assegurados e cumprimento 

do princípio do não retrocesso social, rejeitando qualquer reforma da 

Previdência Social que objetive retirada de direitos e desvalorização dos 

benefícios já concedidos ou em vias de concessão, aos trabalhadores da 

iniciativa privada e do serviço público, combatendo todas as formas de 

privilégio.  
3.1) Gestão social do SUS – O FSST deseja fortalecer o Sistema Único de 

Saúde gratuito, integral e universal, através de Instituições Públicas de 

Direito Público, com controle social efetivo, comando único, e sem 

terceirização da gestão. 

 

 
 



 

 
 
3.2) Combate à pobreza – O FSST propugna a ampliação das políticas 

sociais de combate à pobreza, à miséria e às desigualdades social e de 

renda.  
4.1) Mais recursos para os programas sociais – O FSST deseja a criação de 

um fundo com a destinação obrigatória de um percentual advindo da 

exploração dos recursos naturais, em especial do pré-sal, para educação, 

seguridade social, demais políticas de inclusão e combate à pobreza, miséria 

e redução da desigualdade social e de renda.  
4.2) Reforma tributária – O FSST exige uma reforma tributária solidária, 

com a redução dos impostos sobre o consumo e aumento dos tributos sobre 

renda e patrimônio, o fim das desonerações fiscais, visando à simplificação, 

à transparência e ao combate à sonegação, com garantia de mais 

arrecadação destinada aos investimentos públicos em infraestrutura a fim 

de dinamizar a retomada do desenvolvimento. 

 

 
 


