
Comissão de Ações para a Redução
da Concentração de Renda e
Desigualdade Social no Brasil

Plano de Trabalho



1. Estudar as principais causas da
desigualdade social no Brasil com intuito
de propor políticas públicas que reduzam
a injustiça;

2. Avaliar os impactos da concentração
de renda e riqueza no país.

Objetivos da Comissão:



INSTÂNCIA DE DECISÕES:

As propostas de ações decorrentes
desses objetivos serão sempre
submetidas à avaliação do Fórum pela
Redução da Desigualdade Social,
composto por 32 entidades, ao qual
caberá sua aprovação e execução, a
partir da constituição de grupos de
trabalho.



Interfaces Cofecon: 
Aline Tales Ferreira
Jane Lopes da Silva
Renata Reis Almeida

Wellington Leonardo da Silva
(Coordenador);Teresinha de Jesus Ferreira da Silva
(Vice-Coordenadora);Denise Kassama Franco do
Amaral 
Eduardo Reis Araújo;
Fabíola Andréa Leite de Paula
Heric Santos Hossoé
Júlio Flávio Gameiro Miragaya
Lauro Chaves Neto
Maria Auxiliadora Sobral Feitosa
Maria de Fátima Miranda
Maria do Socorro Erculano de Lima
Mônica Beraldo Fabrício da Silva
Odisnei Antônio Béga 
Rosa Maria Marques

MEMBROS



Executar os eixos pendentes do programa do
Fórum que são:

- Reedição da cartilha eleitoral, com foco nas
eleições de 2022;
- Constituição da Frente Parlamentar pela
Redução da Desigualdade Social no Brasil;
- Elaboração de Projeto de Lei contra a Uberização;
- Ampliação do números de entidades
representadas no Fórum.

Plano de Trabalho de 2022



1. Elaborar proposta para a revisão da
reforma trabalhista, com destaque
para as questões sindicais e da justiça
do trabalho;

2. Elaborar proposta para a revisão da
reforma previdenciária;

Novas ações definidas pelo Fórum



3. Realizar campanhas pelo fim do Teto de Gastos, e
pela Reforma Tributária Necessária;

Novas ações definidas pelo Fórum

4. Somar esforços com os movimentos
indígenas, de raça e condição sexual, para
superar a desigualdade de que são alvo estes
segmentos da população;



5. Constituir frente parlamentar para defender essas
revisões;

Novas ações definidas pelo Fórum

6. Manter a realização de ciclos de seminários
e webnários, sobre os temas definidos;



7. Contribuir para a coordenação e
integração das ações a serem
empreendidas por cada uma das
entidades que compõem o Fórum,
buscando alcançar atuação mais
sinérgica e em bloco.

Novas ações definidas pelo Fórum



Obrigado!
Para envio de sugestões ou
dúvidas, acesse:
http://cofecon.org.br/comissoes
/formulario-das-comissoes-de-
trabalho/


