
Ano VI - Nº 1375 - 15/12/2017

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

Se reforma da Previdência for aProvada, milhõeS 
de trabalhadoraS não vão conSeguir Se aPoSentar, em 
eSPecial aS ruraiS, negraS e ProfeSSoraS!

AtuAlmente, só 
dois terços dAs mulhe-
res conseguem se Apo-
sentAr por idAde Aos 60 
Anos. muitAs não con-
seguem Atingir o tem-
po mínimo necessário 
de contribuição de 15 
Anos. nA novA propostA 
de reformA dA previdên-

ciA de temer, Além de AumentAr A idAde mínimA pArA 62 Anos 
e reduzir o vAlor dos benefícios, pArA ter direito A AposentA-
doriA integrAl, As mulheres terão de contribuir por 40 Anos.

dAdos dA pnAd (pesquisA nAcionAl por AmostrA de 
domicílio), de 2014 mostrAm que A somA dAs jornAdAs de 
trAbAlho dAs mulheres é de 56,3 horAs, enquAnto o dos ho-
mens é de 51,3. elAs gAstAm com AfAzeres domésticos, 21,2 
horAs semAnAis, enquAnto os homens gAstAm somente 10 ho-
rAs semAnAis.

os dAdos dA pnAd ApontAm que As mulheres tAm-
bém estão, mAjoritAriAmente, nA informAlidAde. em 2015, 
dAs mulheres ocupAdAs, 35,5% tinhAm trAbAlho sem cArteirA 
AssinAdA. entre os homens, o percentuAl é de 18,3%.  e o 
desemprego tAmbém Atinge mAis o sexo feminino: 11,6% con-
trA 7,7% dos homens. e quAndo estão empregAdAs, o sAlário 
é, em médiA, 24% menor do que o sAlário dos homens.

As mulheres negrAs serão AindA mAis prejudicAdAs, por-
que grAnde pArte delAs se encontrA em trAbAlhos precários e 
sem registro. é o cAso dAs trAbAlhAdorAs domésticAs, em que 
cercA de 70% são negrAs. 

no cAso dAs professorAs do setor público, se AvAliA 
que A AposentAdoriA será “quAse impossível”. A cAtegoriA terá 
de cumprir os 25 Anos de tempo mínimo de contribuição e A 
idAde mínimA dAs professorAs subirá de 50 pArA 60 Anos.

outro cAso é o dAs trAbAlhAdorAs rurAis, que sofre-
rão consequênciAs drásticAs. A novA propostA iguAlA As re-
grAs dAs trAbAlhAdorAs AssAlAriAdAs rurAis às urbAnAs e AindA 
exige dAs AgricultorAs fAmiliAres (pequenAs produtorAs) umA 
contribuição mensAl e individuAl, o que prAticAmente AcAbA 
com o sistemA de proteção diferenciAdo dos rurAis.

Edição Camila Garcia, texto na íntegra disponivel em www.cut.org.br

reforma da Previdência : votação é adiada

reunião da

direção 
colegiada

depois de muitAs idAs e vindAs, o presidente 
dA câmArA, rodrigo mAiA (dem), Adiou pArA 

fevereiro o início dA votAção dA reformA dA pre-
vidênciA. o AdiAmento foi confirmAdo nA tArde 
de ontem (14). A reformA só vAi começAr A ser 

discutidA no diA 5 de fevereiro de 2018. A votA-
ção ficou pArA o diA 19, depois do cArnAvAl, em 
um Ano de eleições. Até lá temer e seus AliAdos 
seguem AliciAndo deputAdos pArA AprovAção em 

trocA de todo tipo de fAvores. por isso, movimen-
tos sindicAis e populAres permAnecem em constAn-
te mobilizAção. é horA de politizAr A sociedAde e 

seguir reAgindo em defesA dA AposentAdoriA. 

A direção colegiAdA 
do sintsef reAli-
zou hoje, 15/12 A 
últimA reunião do 

Ano de 2017. em pAutA inormes gerAis e debAte sobre 
A conjunturA. mesmo com o AdiAmento dA votAção dA 

reformA dA previdênciA, todos os presentes reAfirmArAm 
o compromisso de continuAr A pressão pArA que deputA-

dos votem contrA A propostA. no site dA condsef, 
está disponível umA ferrAmentA pArA dispArAr emAils 

AlertAndo os pArlAmentAres pArA terem cuidAdo com A 
respostA dAs urnAs Ano que vem. 
Acesse: www.condsef.org.br


