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Em sessão que teve até luz 
cortada, senadoras resistiram em 
ato político iniciado às 11 horas da 
manhã para garantir que proposta 
não fosse votada.

Agendada para ter início às 
11 horas, a sessão de votação da 
reforma Trabalhista (PLC 38/17) 
começou  no início da noite. Um 
ato político das senadoras Fátima 
Bezerra, Vanessa Grazziotin, Gleisi 
Hoffmann e Regina Sousa que 
ocuparam a mesa do Plenário 
interrompeu a sessão que 
terminou aberta e será votada. 
O presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, chegou a autorizar o corte 
da luz no Plenário para tentar 
pressionar a retomada da sessão. 

“Esta reforma e também a 
da Previdência são imposições 
de um governo ilegítimo e 
sem nenhuma condição para 
conduzir políticas insensatas 
que propõem transformações 
perversas na sociedade”, opinou 
secretário-geral da Condsef/
Fenadsef, Sérgio Ronaldo da Silva. 

Hoje a direção executiva da 
Confederação se reuniu em Brasília 
onde avaliou que é importante 
continuar a pressão no Congresso 
Nacional. 

“Parlamentares que votam 
contra a classe trabalhadora não 
merecem nosso respeito, pois 
foram eleitos para representar 
a maioria da população e o que 

assistimos tem sido a defesa de 
interesses de segmentos específicos 
e privilegiados da sociedade”, 
acrescentou Sérgio.

À tarde as senadoras ganharam 
apoio de outras senadoras 
como Lídice da Mata, Kátia 
Abreu e também de deputados e 
deputadas. Até o fechamento dessa 
nota a sessão está interrompida e 
a vigília contra a aprovação desse 
projeto nefasto precisa continuar. 
A Condsef/Fenadsef segue 
acompanhando e trará novas 
notícias desse e outros temas que 
interessam os setores de sua base.  

         Leia mais aqui

Fonte: ConDseF

NA TARDE DE ONTEM, 11, OCORREU NO AUDITÓRIO 
DO SINTSEF/CE, UMA REUNIÃO COM OS TRABALHADORES 
DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DE FORTALEZA, ONDE FOI 
APLICADO UM QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAR DADOS 

QUE SERÃO AVALIADOS NO III SEMINÁRIO DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR. 

O ENCONTRO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DA 
ADVOGADA POLLYANNA OLIVEIRA, TENDO COMO PAUTA  

PRINCIPAL: INFORMES JURÍDICOS. 

APós Ato Político dE sEnAdorAs, votAção dA rEformA 
trAbAlhistA comEçA no sEnAdo 

CLique e saiba mais
•	Golpistas	aprovam	reforma	
trabalhista,	sem	alterações	(CUT)

•	Discussão	sobre	Denúncia	De	
corrupção	contra	temer	começa	
nesta	quarta	(12)		(brasil	De	fato)

•	multas	Da	lava	Jato	não	são	
‘Dinheiro	
recuperaDo’,	
mas	uma	faceta	
Da	Destruição	
De	empresas.	
(Dcm)	

http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/2uiKyXi
http://bit.ly/2uiKyXi
http://bit.ly/2ui5aiF
http://bit.ly/2ui5aiF
http://bit.ly/2ujaB0H
http://bit.ly/2ujaB0H
http://bit.ly/2ujaB0H
http://bit.ly/2sQlMcY
http://bit.ly/2sQlMcY
http://bit.ly/2sQlMcY
http://bit.ly/2sQlMcY
http://bit.ly/2sQlMcY
http://bit.ly/2sQlMcY
http://bit.ly/2sQlMcY

