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Reforma trabalhista é tema de 
audiência na ALCE

A Coordenação Geral do Sintsef, representou 
a Central Única dos Trabalhadores (CUT), 

hoje (18/04), na Audiência Pública “Reforma 
Trabalhista, seus impactos na classe 

trabalhadora e a proposta de um Estatuto 
do Trabalho”. O debate foi promovido pela 

Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da 
Assembleia Legislativa do Ceará. 

Também estiveram presentes representantes da 
CTB, Intersindical e alguns juristas, além do 

senador José Pimentel, que atualizou como anda 
o debate no Congresso Nacional. 

Em todas as falas, o consenso do retrocesso 
que a reforma trabalhista trouxe para os(as) 
trabalhadores(as) e que ela não alavancou o 

fim do desemprego como prometeu o presidente 
golpista Michel Temer. Também oram discutidas 

estratégias para tentar revogar a legislação 
que já é reconhecida como a lei da escravidão no 

Brasil.

Pacote do Veneno deve ser votado 
nesta terça-feira (19)

Após participar de evento com setor de 
agrotóxicos na última quinta (14), a presidenta 
da comissão especial que analisa o PL 6.299/02 

que quer revogar a lei dos agrotóxicos, deputada 
Tereza Cristina (DEM-MS), decide recolocar tema 

em votação. Se aprovado, vai a plenário.
Na comissão especial o equilíbrio manda 

lembranças: o colegiado é composto por 26 
membros, dos quais 20 são ruralistas, todos 

ligados ao lobby da indústria de agrotóxicos.
Engavetada por 14 anos, a proposta foi 

ressuscitada sob o comando de Blairo Maggi, 
titular do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, megaempresário ruralista e 

autor original do PL, quando era senador, em 
2002. O eixo central do projeto abre espaço para a 
regulamentação de novos venenos nocivos à saúde 

humana e ao meio ambiente.
O Ministério da Saúde, a Anvisa e o Ibama são 

contrários às alterações, que incluem alterar 
o termo agrotóxicos, presente na legislação 
desde 1989, para “defensivos fitossanitários”. 

O Ministério Público Federal já declarou a 
inconstitucionalidade do projeto e instituições 

como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o 
Instituto Nacional do Câncer (Inca), além de 

centenas de  organizações da sociedade civil, se 
posicionam na linha de frente do combate ao 

Pacote do Veneno.
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