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- NA BASE - 

Em rEunião na sEdE da CuT - sP, na sExTa-fEira (8/12), 
as PrinCiPais CEnTrais sindiCais do Brasil – CuT, for-
ça sindiCal, CTB, uGT, nova CEnTral, inTErsindiCal, 

ConluTas E CGTB – dEfiniram EnTrar Em EsTado dE GrEvE 
ConTra a rEforma da PrEvidênCia. o CEnTro da EsTraTéGia 
disCuTida é imPEdir a voTação da nova rEforma, uTilizando 
Todo o TiPo dE PrEssão, aBordaGEm aos ParlamEnTarEs nos 

aEroPorTos, idas aos GaBinETEs dos dEPuTados E dEPuTa-
das, dEnúnCias Em suas BasEs ElEiTorais, assEmBlEias Com 

os TraBalhadorEs E TraBalhadoras E PanflETaGEns à PoPu-
lação, EnTrE ouTras.  uma nova rEunião já foi aGEndada 
Para o Próximo dia 14 Para avaliar as movimEnTaçõEs na 

Câmara dos dEPuTados E a PossívEl 
ColoCação da rEforma Em PauTa.

CUT E CENTrAiS dEflAgrAm ESTAdo dE grEvE 
CoNTrA A rEformA dA PrEvidêNCiA 

hojE, 11/12, a dirEção ColEGiada do sinTsEf/CE rEalizou 
rEunião Com filiados loTados na BasE da uBv, no muniCí-
Pio dE EuséBio. Pollyanna dE sousa, assEssora jurídiCa do 
sindiCaTo, EsTEvE PrEsEnTE Tirando dúvidas E soCializando 

informEs jurídiCos. TamBém foram dEBaTidos TEmas Como a 
moBilização ConTra a rEforma da PrEvidênCia,  a rETirada dE 
dirEiTos dos sErvidorEs PúBliCos, ao aumEnTo da ConTriBui-

ção PrEvidEnCiária, a EmEn-
da ConsTiTuCional 95/16 
E suas ConsEquênCias, além 

dE informEs GErais.

ATENÇÃo - vEm AÍ
 quarTa-fEira é dia dE ir à assEmBlEia lEGislaTiva Para dar 

visiBilidadE a luTa PEla saúdE dos TraBalhadorEs!
no úlTimo dia 07/11, a dirEção ColEGiada do 
sinTsEf EsTEvE na rEGião norTE, Para rEalizar 

rEunião Com filiados Em TianGuá. a imPorTanCia dE 
manTEr a moBilização ConTra a rEforma da PrEvidên-
Cia foi um dos PonTos forTEs do dEBaTE, quE TamBém 

ConTou Com informEs EsPECífiCos E ConTrução dE 
aGEnda Para quE os filiados Possam ParTiCiPar das 

Próximas aTividadEs 
do sinTsEf.

- Em TiANgUá - 


