
Ano VI - Nº 1362 - 14/11/2017

Boletim informativo diário editado pela Coordenação de Comunicação.

Coordenadores: Artur Camurça, Flávia Sabóia e Lucy Mary Gomes Matos

Jornalista Responsável: Camila Garcia ( 3357 MT/CE) 

               Leia mais notícias em: www.sintsefceara.org.br                                                  Para receber envie email: imprensasintsef@gmail.com

               Leia mais notícias em: www.sintsefceara.org.br                                                  Para receber envie email: imprensasintsef@gmail.com

Sempre em buSca de fortalecer a luta Sindical, a direção 
colegiada do SintSef/ce eSteve, ontem (13), em camocim, para 
realizar a reunião deScentralizada com filiadoS da deSnorte. 
foram diScutidoS oS deSafioS impoStoS ao Serviço público diante 

do golpe que vivemoS na democracia braSileira. aS reformaS 
trabalhiSta e da previdência fizeram parte do debate, bem como o 

abono de permanência e informeS geraiS.
#NaBase #ForaTemer

a maiS recente rodada da peSquiSa cut-vox populi, rea-
lizada entre oS diaS 27 e 31 de outubro, moStra que oS 
parlamentareS devem Se preocupar e muito com a reelei-
ção em 2018, Se decidirem aprovar o fim daS apoSenta-
doriaS, como querem oS empreSárioS e oS eSpeculadoreS.

para vagner freitaS, preSidente da cut, ao contrário 
de temer, deputadoS e SenadoreS temem a reSpoSta que o 
povo vai dar naS eleiçõeS do ano que vem a quem aprovar 
a reforma da previdência que penaliza principalmente 
oS/aS trabalhadoreS/aS com vínculoS maiS precárioS e 
deSconSidera a realidade do mercado 
de trabalho braSileiro.

“oS braSileiroS já entenderam que milhõeS perderão o 
direito de Se apoSentar Se for aprovado o deSmonte da 
previdência e já Sabem o que têm de fazer em 2018”, 
analiSa Wagner.

a nova rodada da peSquiSa cut-vox foi realizada em 
118 municípioS. foram entreviStadoS 2000 braSileiroS 
com maiS de 16 anoS de idade, reSidenteS em áreaS urba-
naS e ruraiS, de todoS oS eStadoS e do diStrito federal, 
em capitaiS, regiõeS metropolitanaS e no interior, em 
todoS oS SegmentoS SociaiS e econômicoS. a margem de 
erro é de 2,2%, em um intervalo de confiança de 95%.

CoNFira mais dados da pesquisa em:
 www.siNTseFCeara.org.
BrBr#NãoÀreFormadaprevidêNCia

CuT-voX: 85% são CoNTra o Fim da aposeNTadoria e 
71% aCham que Não vão CoNseguir se aposeNTar

em CamoCim
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