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Ontem, 24 de janeirO, fOi O dia das apOsentadas 
e apOsentadOs dO Brasil. a data que tamBém 
cOrrespOnde aO dia naciOnal da previdência. 

amBas fOram criadas para cOmemOrar a cOnquista 
desse direitO sOcial e agradecer a cOntriBuiçãO 

daqueles que, cOm seu traBalhO, já mOveram 
muitas das engrenagens dO país. 

mas infelizmente, em tempOs de gOlpe, nãO há 
O que cOmemOrar. issO pOrque envelhecer cOm 

qualidade é um desafiO diante dO atual desmOnte 
dO sistema ÚnicO de saÚde (sus), da carestia 
dOs serviçOs privadOs de saÚde e da cOnstante 
retirada de direitOs que O presidente gOlpista 

michel temer e sua cOrja tem 
desferidO aO pOvO BrasileirO.

mesmO que as refOrmas traBalhista e da 
previdência nãO atinjam diretamente apOsentadOs, 

terminarãO pOr sOBrecarregá lOs, pOis atingem 
diretamente a renda de filhOs e cônjuges, 

prOvOcandO nas famílias uma maiOr dependência 
de quem receBe BenefíciO previdenciáriO.

O sintsef/ce cOnhece Bem essa realidade, 
pOis nOssOs apOsentadOs e pensiOnistas estãO 

sempre presentes nas atividades de mOBilizaçãO 
cOnvOcadas pelO sindicatO. sãO militantes 

aguerridOs que estãO sempre dispOstOs a dar seu 
depOimentO em favOr da pauta sindical e manter 

viva a história dOs nOssOs 28 anOs de luta. 

À essas valOrOsas pessOas deixamOs um recadO: 
queremOs cOntinuar cOm vOcês pOr pertO. pOr 

issO, desejamOs vitalidade e mais saBedOria. 
participem das nOssas atividades, 

amanhã, 26 de janeiro, a partir das 15h, 
temos reunião dos aposentados e pensionistas. 

esperamos vocês! 

aposentadas e aposentados - 
memória e força para o sintsef
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acOnteceu, hOje, 25/01, a reuniãO mensal dOs 
filiadOs cOm a direçãO cOlegiada dO sintsef-ce, 
nO auditóriO da uvz - unidade de vigilância em 
zOOnOses, nO BairrO marapOnga, em fOrtaleza. 
em deBate a luta cOntra a refOrma da previdência 

que deve ser vOtada nO próximO dia 19 de 
fevereirO e demandas especícifas 

dOs servidOres federais.

na Base!

É hoje!
na sede do 

sintsef


