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5 de dezembro: 
Ato contrA A reformA dA previdênciA está mAntido.

vAmos às ruAs pelA vAlorizAção dos serviços públicos e 
pelA gArAntiA dos direitos dos trAbAlhAdores!

A Direção colegiada do SINTSEF segue mobilizando filiadas e 
filiados para somar forças no ato de amanhã. Confira nota da 

Condsef/Fenadsef sobre o dia nacional de lutas:

A convocAção dA greve fez demonstrAr A dificuldAde que 
o governo tem em AprovAr A reformA dA previdênciA, pois 

A chAmAdA pArA mobilizAção teve repostA imediAtA dA clAsse 
trAbAlhAdorA o que foi demonstrAdo pelos resultAdos de 

AssembleiAs e reuniões feitAs Até AgorA. 
o Anúncio dA retirAdA de pAutA de votAção dA reformA no 

próximo diA 6 não significA que o governo golpistA e ilegíti-
mo desistiu de Aprová-lA. significA que não tem, neste mo-

mento, o número necessário de votos dos deputAdos federAis 
pArA gAnhAr A votAção. 

neste sentido, se fAz necessário mAnter o que foi construído 
de mobilizAções fAzendo com que este congresso enterre de 
vez quAlquer possibilidAde de votAção dA reformA dA previ-
dênciA pArA este Ano. A propostA não foi retirAdA do con-

gresso e isto exige de cAdA um de nós A continuidAde de Ações 
pArA derrotArmos umA reformA que, se AprovAdA, destruirá, 

nosso direito à AposentAdoriA. 
o governo michel temer mente e não tem pAlAvrA. então, As 

Ações de enfrentAmento precisAm continuAr. orientAmos A 
mAnutenção de todA A progrAmAção de pArAlisAções, pAnfle-
tAgens, AtividAdes com A sociedAde já convocAdAs pArA o diA 

05 de dezembro, Além dA fundAmentAl pressão Aos deputAdos 
federAis em suAs bAses eleitorAis e táticAs de comunicAção de-
finidAs coletivAmente com os movimentos sociAis e sindicAtos. 
Assim mAnteremos este diA de lutA contrA A reformA dA pre-
vidênciA em todo o pAís, sendo, portAnto importAnte con-
tinuArmos As mobilizAções e A construção dA unidAde com 

todos os sindicAtos e movimentos sociAis em todos os Atos já 
convocAdos pArA o diA 05 de dezembro em nossAs regiões.

sAudAções sindicAis,
sérgio ronAldo -secretário-gerAl dA condsef/fenAdsef

É AmAnhã! pArticpe!


