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- RefoRma da PRevidência - 
centRais mantêm estado de gReve mesmo 

com Recuo do goveRno

MesMo coM a 
confusão entre os au-
xiliares do golpista e 
ilegítiMo Michel teMer 
(pMdB-sp) soBre se 
vota ainda este ano ou 
não a nova proposta de 
reforMa da previdência, 
a cut e deMais centrais 
vão intensificar a pres-
são nos deputados e de-

putadas para iMpedir a aprovação do que o presidente da cut, 
vagner freitas, chaMa de “faMigerada proposta de teMer”.

o principal consenso da reunião das centrais sindicais 
(cut, ctB, csB, força sindical, ncst, ugt, csp conlu-
tas, intersindical, cgtB), realizada nesta quinta-feira (14) 
na sede da cut, eM são paulo, foi: se Botar para votar, o 
Brasil vai parar!

vagner freitas destacou o desespero do Ministro da fa-
zenda, henrique Meirelles, que foi à televisão dizer que os de-
putados têM que votar ainda esse ano, contrariando a fala do 
senador roMero Jucá (pMdB-ro) que, Minutos antes, havia 
dito que só eles (governo) só votariaM eM 2018. segundo 
vagner, só coM Muita MoBilização da classe traBalhadora “é 
que podeMos engavetar de vez a proposta que eles chaMaM 
de reforMa e é, na verdade, uMa Medida que vai acaBar coM a 
aposentadoria”.

aléM de continuareM coM as MoBilizações contra a re-
forMa da previdência, a cut e as deMais centrais irão orientar 
os sindicatos de todo o país a aMpliar o diálogo coM a classe 
traBalhadora. isso porque, todos têM de saBer que o governo 
não aBriu Mão de votar a proposta que acaBa coM a aposenta-
doria ainda esse ano e é preciso ficar MoBilizado e atendo.  
ainda nesta quinta (14), o relator da proposta, que acaBa 
coM a aposentadoria, arthur Maia (pps-Ba) deve ler o texto 
no plenário da câMara dos deputados e o presidente da casa, 
rodrigo Maia (deM-rJ), vai aBrir as discussões e, possivel-
Mente, votar na próxiMa seMana. caso não consigaM os votos, 
a pauta poderá ficar para o coMeço de 2018.

Escrita por CUT nacional, disponivel em www.cut.org.br

sintsef discute saúde de tRabalhadoR em audiência 
Pública na assembleia legislativa do ceaRá

-na base-

a iniciativa foi resultado de solicitação do 
sintsef ao Mandato do deputado estadual dr. santana. 
eM deBate, a portaria n° 1.823, de 23 de agosto de 
2012, que instituiu a política nacional de saúde do 
traBalhador e da traBalhadora. a conquista atende 
deMandas no setor privado e púBlico, Mas está longe de 
ser praticada.

a audiência contou coM a participação de sérgio 
ronaldo, secretário geral da condsef/fenadsef, que 
falou soBre os desafios enfrentados na MoBilização 
nacional pela saúde do traBalhador. adriano duarte 
e roBerto luque, coordenadores gerais do sintsef, 
representaraM o sindicato na Mesa de deBates. 

leia Mais eM nosso site www.sintsefceaRa.oRg.bR

 a direção colegiada do sintsef esteve hoJe, 
14/12, no centro de derMatologia sanitária dona 
liBânia para participar de asseMBleia coM servidores 
púBlicos federais que traBalhaM lá. o MoMento foi de 
socialização das últiMas conquistas, de inforMes gerais e 
deBate soBre a iMportância da luta contra a reforMa da 
previdência.


