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Voltamos!
Após o recesso de fim de Ano, A Voz do sinTsef VolTA com 

Tudo pArA informAr e ATuAlizAr filiAdAs e filiAdos por Todo 
o ceArá. Quer fAzer sugesTões de pAuTA, enViAr imAgens e 

noTíciAs? escreVA pArA imprensAsinTsef@gmAil.com

sem reforma, temer ameaça cortar salários e 
pensões de serVidores

em enTreVisTA Ao jornAlisTA domingos frAgA, publicAdA no 
r7, michel Temer Afirmou Que, se suA reformA dA preVidênciA, 
rejeiTAdA pelA AbsoluTA mAioriA dos brAsileiros não for AproVAdA, A 
conTA será pAgA pelos serVidores públicos.

“o Que VAi AconTecer é Que As pensões serão corTAdAs; o 
VencimenTo dos serVidores públicos será corTAdo como AconTeceu 
em ouTros pAíses”, disse Temer.

Temer, Que chegou Ao poder por meio de um golpe 
midiáTico, jurídico e pArlAmenTAr, VolTou A fAzer piAdA dA suA 
própriA impopulAridAde. “há poucos diAs, dAndo umA enTreVisTA 
coleTiVA, eu ATé fiz umA brincAdeirA dizendo Que A minhA 
populAridAde cresceu 100%, ou sejA, subiu de 3% pArA 6%. 
pArece Que não é nAdA, mAs se conTinuAr subindo nesse riTmo, 
o reconhecimenTo Virá logo”, disse ele, Que é o goVernAnTe mAis 
impopulAr do mundo, 
com 97% de rejeição, 
segundo o insTiTuTo 
ipsos.

Texto em: http://
servidorpblicofederal.
blogspot.com.br

o siTe nA pressão é umA ferrAmenTA Que permiTe 
enViAr e-mAils ou conTATAr, pelAs redes sociAis ou 
por Telefone, pArlAmenTAres e/ou QuAlQuer ouTrA 

AuToridAde conTrA A reformA dA preVidênciA. Acesse 
e conTribuA com A nossA mobilizAção! 

www.napressao.org

2018 começa intensificando a luta!

pAuTAdA pArA depois do cArnAVAl de 2018, A “enxu-
TA” proposTA de reformA dA preVidênciA de michel Temer 
pode ser noVAmenTe AlTerAdA ATé 19 de feVereiro pArA 
conQuisTAr mAis VoTos de AliAdos. em nome dA AproVAção 
dA “essênciA” dA reformA, regrAs especiAis de TrAnsição 
pArA serVidores federAis Que ingressArAm no seTor público 
depois de 2003 podem ser incorporAdAs à reformA em mAis 
umA concessão do goVerno Aos depuTAdos.

incluídA sejA por meio de desTAQue em plenário, ou 
por meio dA incorporAção Ao TexTo Que será leVAdo A VoTo 
em feVereiro, A mudAnçA AjudA nA obTenção de VoTos e pre-
serVA o ponTo cenTrAl dA reformA definido pelo presidenTe 
dA repúblicA como inegociáVel: A idAde mínimA. se for 
AproVAdo como preVisTo, o TexTo dA emendA AgluTinATiVA 
pAuTAdo pArA feVereiro esTAbelecerá A idAde mínimA pArA 
AposenTAdoriA no brAsil: 65 Anos pArA homens e 62 Anos 
pArA mulheres. 

A Adoção dA idAde mínimA conTArá com umA TrAnsi-
ção escAlonAdA Ao longo de 20 Anos. o TeTo do regime 
gerAl dA preVidênciA sociAl será AdoTAdo TAmbém pArA As 

AposenTAdoriAs dos serVidores públicos. ficA proibido o 
Acúmulo de pensões e AposenTAdoriAs (sAlVo As já preVisTAs 
pelA consTiTuição).

o plAno é AproVAr A reformA ATé o finAl de feVereiro 
nA câmArA e concluir A Análise dAs mudAnçAs nA preVidên-
ciA ATé Abril no senAdo. o cAlendário eViTA Que A reformA 
sejA discuTidA em pleno período eleiTorAl e, se cumprido, 
liVrA os cAndidATos do debATe sobre A necessidAde de umA 
reformA imediATA no próximo goVerno. mAs pArA Que Tudo 
sAiA como 
plAnejAdo pe-
los golpisTAs, 
AindA fAlTAm 
os VoTos nA 
câmArA.

Texto em: 
https://www.jota.
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fique de olho! temer quer aproVar reforma da preVidência a qualquer custo

que 2018 seja repleto de conquistas e 
que possamos ampliar nossa força de resistência.
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