Brasília,
15/12/2017

Contra a Reforma da Previdência

Ato segunda, dia 18, às 15h

Portaria do Anexo III da Câmara dos Deputados

C

om a pressão dos trabalhadores, o
golpista Temer e os parlamentares
aliados foram obrigados mais uma
vez a recuar e transferiram a votação da
Reforma da Previdência para fevereiro
de 2018. No entanto, como a votação
foi apenas adiada, a CUT e o SindsepDF convocam todos os trabalhadores
do setor público e privado a manterem
a mobilização contra a reforma e a
participarem de ato na segunda-feira
(18/12), às 15h, na portaria do Anexo III da
Câmara dos Deputados. “Vamos manter
a pressão sobre os deputados e mostrar
que continuamos alertas e prontos
para deflagrar greve se a PEC entrar em
votação”, afirma o secretário-geral do
Sindsep-DF, Oton Pereira Neves.
Segundo o presidente da Câmara,
deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ), o objetivo é iniciar a discussão da PEC 287/2016
em 5/02 e votar o texto no plenário no dia
19. Até lá, a pretensão do governo é garantir os 308 votos necessários para aprovar o texto em dois turnos.

Já para os trabalhadores, a nova data
de votação da reforma representa uma
vitória, além de dar mais tempo para intensificar as ações de convencimento
dos parlamentares. “Se botar pra votar, o
Brasil vai parar! Esse recado está claro aos
deputados que ousarem votar pelo fim
das aposentadorias da classe trabalhadora. Nós continuaremos nos mobilizando e
engrossando a luta para enterrar de uma
vez por todas essa proposta nefasta do
golpista Michel Temer”, declara o presidente da CUT Brasília, Rodrigo Britto.
E a pressão dos trabalhadores
realmente tem surtido efeito positivo.
Dos oito deputados federais eleitos
por Brasília, cinco já declararam voto
contrário à Reforma da Previdência.
Os oito deputados receberam em
seus gabinetes a visita da direção do
Sindsep-DF que cobra de cada um uma
posição oficial sobre a PEC. “Não vamos
descansar e continuaremos as gestões
para evitar que essa reforma avance”,
disse Neves.
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