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Campanha Salarial 2019

A Campanha Salarial já começou e o Sinergia 
CUT está nos locais de trabalho para debater com 
trabalhadores e trabalhadoras do setor energético as 
principais reivindicações que serão levadas para ne-
gociação com as 55 empresas e para renovação dos 
Acordos Coletivos de Trabalho durante todo o ano. 

Tudo porque, em um cenário em que os nossos 
direitos - duramente conquistados ao longo de anos 
- estão sendo constantemente ameaçados, a única 
saída é organizar a luta com unidade e determinação 
para resistir aos ataques e garantir emprego e renda, 
melhores condições de trabalho e mais qualidade de 
vida para todos. 

É fato que o dia a dia não está fácil para ninguém. 
A crise econômica sufoca os salários que mal che-
gam até o fi m do mês e do pagamento de todas as 
contas. Sem falar no custo da alimentação que tam-
bém sobe diariamente. 

A última pesquisa divulgada pelo Dieese (Depar-
tamento Intersindical de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos), em março passado, aponta que o 
custo da cesta básica de alimentos aumentou em 17 
capitais brasileiras das 18 pesquisadas mensalmen-
te. São Paulo tem a cesta mais cara, no valor de R$ 
482,40. A consequência direta é que o valor do salá-
rio mínimo deveria ser de R$ 4.052,65, quatro vezes 
maior que o atual, ainda segundo a pesquisa.    

Negociação com mobilização
Enquanto isso, as empresas energéticas continu-

am com altos lucros - chegando muito perto da lu-
cratividade recorde dos bancos - mas cada vez mais 
dispostas a rebaixar salários e benefícios, precarizar 
as relações de trabalho e reduzir direitos trabalhistas. 

E não foi por acaso também que a contrarreforma 
trabalhista, aprovada em novembro de 2017, tradu-
ziu todas as reivindicações dos empresários, preca-
rizando os contratos de trabalho e rasgando várias 
conquistas trabalhistas como 13º, férias remunera-
das, horas extras, descanso semanal e outros. Tudo 
junto e misturado com a ameaça do fi m das aposen-
tadorias e da previdência pública desenham que a 
luta não será nada fácil. 

Os trabalhadores energéticos paulistas só não são 
diretamente atingidos pelo desmonte da CLT por-
que há anos o Sinergia CUT combina capacidade 
de negociação com disposição de luta nos locais de 
trabalho, o que garante Acordos Coletivos com con-
quistas históricas, como aumento real de salários e 
de  benefícios econômicos, política de emprego que 
impede demissões arbitrárias e outras cláusulas so-
ciais. O negociado pelos sete sindicatos do Sinergia 
CUT vale mais do que o legislado.

Por isso, diante do cenário de ataques aos direitos 
trabalhistas e da organização sindical, a mobilização 
continua sendo o principal instrumento para resistir 
e pressionar avanços nas mesas de negociação.  
"Vamos à luta em defesa de nossos direitos e da 
manutenção de nossas conquistas. Contamos com 
o apoio de todas e todos para enfrentar a ganância 
das empresas. Só a luta te garante", afi rmam os diri-
gentes sindicais.

Em um cenário de crise econômica, ataque a direitos trabalhistas e ameaça às aposentadorias, o Sinergia CUT 
aposta na dobradinha da capacidade de negociação com disposição de luta. A hora é agora!

SÓ A LUTA TE GARANTE



Só a luta te garante

Uma categoria unida, com trabalha-
dores mobilizados e prontos para a 
luta nesta Campanha Salarial 2019.  
Assim está a base da Comgás desde 
o ano passado, segundo a presiden-
ta do Sinergia Gasista 
Deise Capelozza. 
Tudo porque a 
empresa, que 
faz parte do 
Grupo Cosan, 
tem demons-
trado, no de-
correr dos úl-
timos seis anos, 
um profundo desres-
peito para com aqueles a 
quem ela própria chama de "colabora-
dores". Uma grande contradição!

Pois bem. Por isso mesmo e, tendo 
em vista que o ACT tem vigência até 
31 de maio (data-base em junho) e 
que todos os direitos nele contido es-
tarão abertos para discussão, o Sindi-
cato antecipou a campanha salarial na 

A primeira rodada aconteceu no dia 02 de abril. Sem proposta. Mobilização tem que permanecer
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Comgás: a CS 2019 já começou...
... mas a CS 2018 ainda não terminou

Empresas que assinam ACT com os Sindicatos 
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AES Tietê Energia

Araraquara Transmissora                                                  
  de Energia (ex- State Grid)

B Tobace

BK Consultoria e Serviços

Cemirim

Cernhe 

CERRP 

Cert

Cesp

Cia. Energética Tatuí/
  CGH Santa Adélia

Comgás

Contour Global 
  (antiga Energyworks)

CPFL Energia: Paulista,                  
  Geração, Brasil 
  e Energia

CPFL Piratininga

CPFL Renováveis

CPFL RGE

CPFL  Santa Cruz 
  (Cia Jaguari de Energia, 
  Sul Paulista, Leste Paulista,           
  Mococa e Centrais
   Geradoras)

CTEEP

CTG
   Paraná
  (China Three  
  Gorges/Rio 
  Paraná)

CTG 
Paranapanema

CTG
  PCH
  Palmeiras 

Elektro 

Eletronorte

Esol 
  Automação
  (Energisa)

Esol 
 Construções 
 (Energisa)

Energisa Sul
  Sudeste: EEB, CNEE,  
  EDEVP, CFLO e Caiuá

Ferro Ligas 

FR Engenharia 

Furnas 
  (Nacional

e Específi ca)

Gás
 Brasiliano
Distribuidora 

Naturgy 
( a n t i g a  
Gás Natural
Fenosa)

IBAP 
  (antiga
 IBDD)

Interligação
    Madeira (IE Madeira)

JBS  (Biolins)

Lubrin

Medral Energia (Calderaria)

Medral  Fabricação 
     (Reformadora)

Metrowatt/MW Service 

NM Engenharia (ex-JPTE) 

Nova Rio

Porto Primavera 
  Transmissora de 
  Energia  (State Grid)

Potencial Manutenção

Potencial Transportes

Quatiara ( Grupo Enel)

RP Engenharia Usina  
   Estreito/Petregulho
   (ex-KFA Petregulho) 

Salto do Lobo

Simpi

Sindinstalação 

Solenergia

Taesa

Telsan

Tijoá Participações 

União Cooperativa

Usina Estiva

Usina Volta Grande
   ( Grupo Enel) 

55    
empresas 

Comgás.
As assembleias nos locais de traba-

lho foram realizadas em fevereiro  e a 
pauta de reivindicações foi entregue à 
empresa em 07 de março. 

"Decidimos, junto com os traba-
lhadores, não incluir nenhu-

ma reivindicação nova. O 
próprio ACT é a nossa 
Pauta já que é o resul-
tado de muitos anos 
de luta", explicou Dei-
se. 
Tão logo as reivindi-

cações foram entregues, 
o Sindicato passou a cobrar 

da Comgás o agendamento de ro-
dadas. A primeira reunião aconteceu 
no último dia 2 de abril, quando a em-
presa não trouxe nenhuma contrapro-
posta. 

A empresa não garantiu a data-base. 
Os negociadores pediram a garantia 
da data-base e também a ultrativida-
de do ACT na mesa de negociação. A 

Comgás fi cou de responder na próxima 
rodada, marcada para o dia 16 de abril. 

"Os trabalhadores precisam se man-
ter mobilizados o tempo todo. Estamos 
vivendo um momento diferente, com 
ataques do governo que afetam direta-
mente a classe trabalhadora. O nosso 
ACT é um escudo contra efeitos da re-
forma trabalhista, pois nele estão ga-
rantias em relação ao salário, empre-
go, benefícios e condições de trabalho. 
Por isso, posso dizer com toda certeza:  
só a luta te garante, companheiro!", 
afi rma a dirigente sindical. 

A Campanha que não terminou
A CS 2018 da Comgás começou em 

junho do ano passado e tem se esten-
dido até agora. Em mais de oito meses 
de negociação, a empresa se manteve 
irredutível. Nesse tempo todo, os tra-
balhadores provaram a  força da união 
e foram para a greve no dia 28 de de-
zembro passado, ao que a Comgás 
respondeu com mais dureza, entrando 
com o pedido de interdito proibitório, 

bloqueando assim, a possibilidade de 
uma  nova greve. Mas, no julgamento 
do dissídio, em janeiro, o TRT da 2ª 
Região reconheceu as reivindicações 
dos trabalhadores e concedeu a vitória 
à categoria. 

No julgamento dos embargos relati-
vos ao processo de dissídio nova vitó-
ria foi conquistada e fi cou determinado 
que a empresa deveria fazer os paga-
mentos de todos os reajustes salariais 
e benefícios, além do abono. 

Porém, a Comgás, recorreu ao Tribu-
nal Superior do Trabalho e conseguiu o 
efeito suspensivo, não efetuando assim 
o pagamento devido aos trabalhadores. 

"Para o Sindicato, uma empre-
sa que teve um bilhão e trezentos 
milhões de lucro no ano passado,                                                                                                                                         
não tem qualquer motivo para não 
pagar os reajustes aos seus trabalha-
dores. É, no mínimo, uma atitude in-
coerente. Estamos recorrendo. Vamos 
aguardar o desfecho dessa questão", 
afi rma Deise Capelozza.
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Só a luta te garante

Só a luta te garante. Nunca uma fra-
se resumiu tão bem a realidade e a 
vida. Em um cenário de crise econô-
mica, turbulência política e ataque aos 
direitos dos trabalhadores, a Campa-
nha Salarial 2019 já começou. E a di-
reção do Sinergia CUT, junto com diri-
gentes dos sete sindicatos unifi cados, 
defi niu prioridades, eixos e bandeiras 
de luta durante a Ofi cina da Campa-
nha Salarial realizada nos dias 12 e 
13 de março, na Colônia de Férias de 
Praia Grande. 

Foram dois dias de debates para 
avaliar o cenário atual, encaminhar as 
negociações com as 55 empresas e 
priorizar as reivindicações da catego-
ria para garantir salários, empregos, 
condições de trabalho, qualidade de 
vida e do serviço público, com ma-
nutenção das conquistas históricas 
já garantidas na maioria dos Acordos 
Coletivos. 

"Resistência é garantia"
Para começar os debates, o tema 

escolhido foi "Conjuntura, Negocia-
ções Coletivas e Defesa de Direitos", 
com a participação de Adriana Marco-
lino, técnica do Dieese e coordenado-
ra da Subseção da CUT, que abordou 
os últimos dez anos da economia bra-
sileira, desde a desaceleração provo-
cada como refl exo da crise mundial, 
em 2008, até os dias atuais, com o 
aprofundamento do desemprego e do 
aumento do custo de vida, principal-
mente com alimentação, habitação,  
educação e transportes. 

Os refl exos para a classe traba-
lhadora depois da reforma trabalhis-
ta também estiveram em pauta. "Os 
efeitos da reforma trabalhista de Te-
mer começam a ser sentidos agora. 
As mudanças impostas foram muitas, 
como a alteração da jornada de traba-
lho, os contratos intermitentes e pre-
cários, que fazem parte da estratégia 
de difi cultar as negociações e favore-
cer o patronato", afi rmou Marcolino. 

Dezenas de dirigentes dos sete sindicatos unifi cados participaram de dois dias de debates para defi nir as 
prioridades da luta nas negociações da Campanha Salarial com as mais de 50 empresas na base das entidades

Planejamento começou com a 
Ofi cina Estratégica do Sinergia CUT

Nossos eixos e bandeiras
Para defender empregos, salários e conquistas, 

os energéticos têm prioridades na luta:
Manutenção e Ampliação de Conquistas  
Prorrogação dos Acordos Coletivos de Trabalho

Direitos iguais para trabalho igual
Proteção ao emprego

Renda: aumento real, reajuste, PLR e benefícios
Serviço público de qualidade

Direito de Organização
Direito de organização na base

Liberdade de organização
Sustentação sindical

Defesa da democracia e dos direitos sociais 

As altas taxas de desemprego, que 
já atingem 13,1 milhões de pessoas 
no país, segundo o IBGE, estão preo-
cupando brasileiros e brasileiras. Com 
27,9 milhões de trabalhadores subuti-
lizados, o Brasil bate recordes nega-
tivos no mercado de trabalho e isso 
tem assustado os trabalhadores que 
estão com medo de perder o emprego 
e acham que o mercado de trabalho 
piorou muito nos últimos três anos. 

As constatações são da pesquisa 
CUT-Vox Populi, realizada entre os 
dias 1º e 3 de abril e divulgada no últi-
mo dia 8 de abril.

Segundo o levantamento, 62% dos 
trabalhadores e trabalhadoras têm 
medo de fi car desempregados. Ape-
nas 37% não têm e 1% não soube ou 
não quis responder.

O medo refl ete a realidade da atu-
al situação de desemprego entre os 
familiares. Do total de entrevistados 

Para ela, a resistência dos traba-
lhadores é a única garantia para a 
manutenção de direitos e conquistas. 
"No último ano, 58,8% das categorias 
mantiveram os Acordos Coletivos e 
55% conquistaram novas cláusulas 
em uma conjuntura de ataques aos 
direitos trabalhistas e previdenciários. 
Conquistas que só a ampliação da re-
sistência nos locais de trabalho garan-
tiu", concluiu a técnica do Dieese. 

Garantir conquistas históricas
O salto de qualidade na Campanha 

Salarial será resultado de muita luta e 
organização, destacou Carlos Alberto 
Alves, presidente do Sinergia Cam-
pinas. "Organizar os trabalhadores e 
trabalhadoras nas bases sempre foi 
uma prioridade para o Sindicato. Ago-
ra, diante da gravidade da crise e dos 
ataques que estamos vivendo, só a 
luta coletiva é que vai garantir avan-
ços e assegurar nossas conquistas 
históricas", afi rmou.   

Tudo porque, na tentativa de fragi-
lizar os trabalhadores nas negocia-
ções, a reforma trabalhista também 
ataca os sindicatos, entidades legais, 
legítimas e representativas das cate-
gorias. A discussão sobre a ultrativida-
de, que é a garantia de que o Acordo 
Coletivo continua valendo até que se 
assine um novo, é um dos entraves 
impostos para difi cultar as negocia-
ções e favorecer os patrões. 

A Medida Provisória 873, editada 
pelo governo de Jair Bolsonaro (PSL) 
é outra tentativa de fragilizar os sin-
dicatos, difi cultando a sustentação fi -
nanceira, e também esteve em pauta.   

Ao fi nal, o consenso geral  foi  de 
que é preciso fortalecer o Sinergia 
CUT - e os sete sindicatos que fazem 
parte do projeto - para enfrentar o jogo 
duro das empresas. "Só com a união  
e a organização dos trabalhadores 
respaldando a mesa de negociação 
é que vamos resistir e vencer". Vem 
com a gente. Só a luta te garante.    

pela pesquisa CUT-Vox Populi, 44% 
afi rmaram ter entre um ou mais de-
sempregados na família.

Para o presidente da CUT, Vagner 
Freitas, o resultado da pesquisa mos-
tra que as pessoas estão percebendo 
no dia a dia que o arrocho salarial e 
a retirada de direitos não geram em-
prego e renda como tanto o ilegítimo 
Temer quanto Jair Bolsonaro (PSL) 
querem fazer os brasileiros acreditar.

“Pelo contrário, geram medo na po-
pulação. Temer garantiu que a refor-
ma trabalhista geraria oito milhões de 
empregos em dois anos e o resulta-
do foi o aumento do desemprego. As 
pessoas estão percebendo isso, pois 
estão sentindo na pele o drama em 
suas famílias”, diz Vagner.

“E agora Bolsonaro quer ampliar a 
informalidade, tirar ainda mais direitos 
com a reforma da Previdência, e criar 
uma geração de miseráveis. É menti-

ra que essas reformas [Trabalhista e 
da Previdência] geram empregos e o 
povo já sabe disso”.

    Desemprego aumentou
Para 78% dos entrevistados a per-

cepção é de que, há três anos, as 
taxas de desemprego eram menores 
do que hoje. Apenas 13% acreditam 
que o desemprego diminuiu, outros 
8% acham que não mudou e 1% não 
soube ou não quis responder.

Metodologia
A pesquisa CUT/Vox Populi entre-

vistou 1.985 pessoas com mais de 16 
anos e foi realizada em 120 municí-
pios do Brasil, abrangendo capitais, 
regiões metropolitanas e interior.

A margem de erro da pesquisa é de 
2,2%, estimada em um intervalo de 
confi ança de 95%.

Leia matéria completa em 
www.cut.org.br

Pesquisa CUT/Vox: 62% dos trabalhadores 
brasileiros têm medo de fi car desempregados

" O que gera emprego é 
crescimento 

econômico, com 
distribuição de renda e 
aumento do emprego 

formal, de carteira 
assinada, como fez o 

ex-presidente Lula, que 
gerou mais de 

15 milhões de vagas 
sem precisar mexer uma 

vírgula da CLT "
Vagner Freitas, 

presidente nacional 
da CUT

Sindicalistas defi nem estratégia para garantir direitos 
históricos e ampliar conquistas, combinando mesa de 

negociação com mobilização na base 

Sinergia C
U
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Um fracasso de crítica e de público
Reforma da Previdência

posta é da Região Sudeste (68%), 
seguida pela Região Nordeste (67%), 
Centro-Oeste/Norte (61%) e Sul 
(54%).

Quando o foco está sobre o de-
talhamento das propostas, a recusa 
atinge índices ainda maiores. 

O levantamento aponta que 73% 
dos entrevistados discordam da obri-
gatoriedade da idade mínima de 65 
para homens e 62 para mulheres te-
rem direito à aposentadoria e também 
do aumento do tempo mínimo de con-
tribuição de 15 para 20 anos para am-
bos os sexos.

Outros 19% concordam com a mu-
dança nas regras para acesso à apo-
sentadoria, e 4% não concordam nem 
discordam, mesmo percentual dos 
que não quiseram ou não souberam 
responder.

Desde que foi lançada no inicio de 
março, a proposta de reforma da pre-
vidência é um fracasso de crítica e de 
público. 

Especialistas sérios e conectados 
com os novos tempos afi rmam que 
a proposta encabeçada pelo ministro  
Paulo Guedes é uma estrada aberta 
para o genocídio de pobres e idosos, 
cujo fechamento de “ouro” é a propos-
ta de capitalização, um mecanismo 
que no Chile provoca o suicídio de mi-
lhares de idosos, que não conseguem 
sobreviver com menos de um salário 
mínimo. 

E as pesquisas começam a com-
provar de que a população começa a 
perceber o prejuízo a ser gerado caso 
tudo seja aprovado pelo Congresso 
Nacional. Prova disso é a pesquisa 
CUT-Vox Populi divulgada no último 
dia 08 e realizada entre os dias 1º e 3 
de abril, em 1.985 municípios do Brasil.

O levantamento constata que 
65% dos brasileiros são contrários à 
Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 6/2019, enquanto que outros 
26% são a favor do texto da reforma 
e 9% não souberam ou não quiseram 
responder.

Quando ocorre o recorte entre 
aqueles que se declaram anti-Bolso-
naro, o percentual de reprovação à 
reforma atinge 84%. Já entre os pró-
-Bolsonaro, a situação é quase de em-
pate: 43% reprovam a reforma e 46% 
a aprovam.

A maioria dos que reprovam a pro-

IDADE MÍNIMA
Institui a obrigatoriedade da ida-

de mínima para a aposentadoria de 
65 anos (homens) e 62 anos (mulhe-
res), tanto do setor público como do 
setor privado. 

A proposta também contém um 
dispositivo que aumenta, a partir de 
2024, a idade mínima a cada quatro 
anos, de acordo com a expectativa 
de vida da população medida pelo 
IBGE.   

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
A PEC acaba com a aposentado-

ria por tempo de contribuição. Para 
o trabalhador se aposentar, precisa 
obrigatoriamente atingir a idade mí-
nima. 

O tempo de contribuição passará 
de 15 para 20 anos. 

Se o trabalhador quiser receber o 
benefício integral, além da idade mí-
nima, terá de contribuir durante, pelo 
menos, 40 anos. 

MÉDIA SALARIAL
O cálculo para o valor do bene-

fício passará a contabilizar todos os 
salários e não mais os 80% mais al-
tos, como é hoje. 

Com isso, o valor do benefício 
das futuras aposentadorias será 
bem menor.

PROFESSORES
A PEC prevê idade mínima obri-

gatória para aposentadoria da ca-
tegoria de 60 anos para homens e 

Confi ra o pacote de maldades arquitetado para destruir o seu futuro
mulheres e aumenta o tempo mínimo 
de contribuição para 30 anos. Quem 
cumprir esses requisitos terá direito 
a 80% do valor do benefício. Para ter 
direito a 100% do benefício, é preciso 
contribuir durante 40 anos. 

RURAIS
A PEC prevê 20 anos de contribui-

ção e idade mínima de 60 anos para 
homens e mulheres do campo se apo-
sentar. 

Além disso, as famílias (grupo fa-
miliar) terão de contribuir com, no mí-
nimo, R$ 600,00 ao ano, mesmo se 
não produzirem, portanto, não vende-
rem nada no período.

SERVIDORES PÚBLICOS
A proposta de Bolsonaro quer es-

tabelecer a idade mínima de 65 anos 
para homens e 62 anos para as mu-
lheres e aumentar o tempo mínimo de 
contribuição para 25 anos para que os 
servidores tenham acesso a 60% do 
valor do benefício. 

Para receber o valor integral, os 
servidores terão de contribuir por pelo 
menos 40 anos.

Além disso, a PEC prevê aumento 
nos percentuais de contribuição dos 
atuais 11% para até 22%. 

CAPITALIZAÇÃO
Bolsonaro também quer implemen-

tar no Brasil o regime de capitalização 
da Previdência que valerá para os tra-
balhadores que entrarem no mercado 
de trabalho.

É o mesmo sistema implantado no 
Chile, em 1981. A capitalização prevê 
que cada trabalhador ou trabalhadora 
faz a própria poupança, que é depo-
sitada em uma conta individual. Na 
prática, isso signifi ca que o valor da 
aposentadoria de um trabalhador de-
penderá do rendimento que ele tiver 
em sua conta individual. 

PENSÃO POR MORTE
A PEC da reforma diminui para 

50% o valor da pensão por morte dos 
cônjuges e órfãos. No caso dos viúvos 
e das viúvas, a proposta prevê 10% 
a mais por cada dependente. Quan-
do um deles perder essa condição ou 
falecer, sua cota não será repassada 
aos demais dependentes.

BPC
A idade mínima do Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), no va-

lor de um salário mínimo por mês 
pago a idosos e pessoas com de-
fi ciência em situação de miserabi-
lidade, passa de 65 para 70 anos.

Na tentativa de atenuar o estra-
go causado a essa parcela da po-
pulação (atualmente são mais de 
2,5 milhões benefícios), Bolsonaro 
incluiu na proposta a possibilidade 
de pagar R$ 400,00 a partir de 60 
anos de idade.

MULHERES
As mulheres também estão en-

tre as mais prejudicadas com a re-
forma da Previdência, que acaba 
com a aposentadoria por tempo de 
contribuição, obriga as mulheres a 
se aposentarem com, no mínimo, 
62 anos de idade, e aumenta o 
tempo mínimo de contribuição de 
15 anos para 20 anos.

Pesquisa da Vox Populi/CUT comprova que classe trabalhadora reprova as mudanças
propostas. Levantamento da XP Investimentos mostra que deputados 

não querem aprovar PEC do jeito que foi proposta

O levantamento revelou que 81% 
dos brasileiros discordam da regra da 
proposta de reforma da Previdência 
que, se aprovada, obrigará os brasilei-
ros a trabalharem e contribuírem du-
rante 40 anos para se aposentar com 
o valor integral do benefício (100%).

Além disso, 79% dos entrevistados 
discordam das mudanças nas apo-
sentadorias dos professores e pro-
fessoras. Outros 21% concordam, 4% 
não concordam nem discordam, e 5% 
não sabem ou não responderam.

Em relação à aposentadoria dos 
trabalhadores rurais, 73% discordam 
das mudanças e 19% concordam. 
Outros 4% não concordam nem dis-
cordam, e 5% não sabem ou não res-
ponderam.

Na questão de modifi cações na 
Pensão por morte, o índice é de 76% 

de reprovação enquanto  14% concor-
dam. Outros 5% não concordam nem 
discordam, mesmo percentual dos 
que não sabem ou não responderam.

A proposta também não tem po-
pularidade entre os congressistas. De 
acordo com pesquisa da XP Investi-
mentos, divulgada no dia 09 de abril, 
apenas 7% dos deputados concordam 
plenamente com a mudança apresen-
tada pelo pesselista.

Entretanto, o mesmo levantamen-
to diz que 76% dos consultados dizem 
ser necessário mudar o sistema de 
aposentadorias e 68% dizem que sua 
aprovação melhora a perspectiva de 
crescimento do País.

São dados que demonstram a ne-
cessidade de o trabalhador sair às 
ruas para defender os seus direitos e 
conquistas. 


