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CONGRESSO DA CATEGORIA
SERÁ DIA 13 DE ABRIL
Reforma da Previdência e liberdade e autonomia sindical serão os temas do debate

Em meio às 
i n ú m e r a s 
investidas 
do governo 

contra o movimento sindical 
e principalmente contra os 
direitos dos trabalhadores, 
os químicos realizam o 8º 
Congresso da categoria, que 
discutirá a reforma da Previ-
dência e a liberdade e auto-
nomia sindical. 

O atual coordenador do 
Sindicato, Osvaldo Bezerra, 
salienta a necessidade de 
os trabalhadores se infor-
marem sobre o que signifi-
ca essa reforma que está em 

curso e que pode ser apro-
vada a qualquer momento. 
“O governo quer acabar com 
a Previdência pública, quer 
implementar um sistema de 
capitalização que segue as 
regras do sistema financeiro 
e que vai jogar os trabalha-
dores na miséria absoluta”, 
explica Bezerra. 

O governo também quer 
aprovar novas regras para a 
obtenção das aposentado-
rias e o objetivo é dificultar o 
acesso ao sistema e achatar 
os salários. “Para conseguir 
se aposentar pelo teto do 
INSS (Instituto Nacional do 

Seguro Social), os trabalha-
dores terão que ter 65 anos 
(homens) e 62 anos (mu-
lheres) e mais de 40 anos de 
contribuição. Isso é pratica-
mente impossível, já que a 
maioria dos brasileiros está 
sujeita à informalidade e ao 
desemprego”, questiona o di-
rigente Helio Rodrigues, que 
assume a coordenação do 
Sindicato no próximo dia 16 
de abril. 

O Congresso discute tam-
bém a liberdade, autonomia 
e representatividade sindi-
cal. O tema é muito opor-
tuno, levando-se em conta 

as constantes investidas do 
atual governo contra os sin-
dicatos. 

O 8º Congresso da categoria 
acontece no encerramento do 
mandato desta gestão. A nova 
direção assume oficialmente a 
coordenação da entidade em 
16 de abril. Helio Rodrigues 
será o novo coordenador geral 
da entidade e Osvaldo Bezerra 
passa a comandar a secretaria 
de Organização.

O Congresso será realizado 
no dia 13 de abril, a partir das 
9h, na subsede de Santo Ama-
ro (Rua Ada Negri, 127). Have-
rá transportes nas regiões.

CENTRAIS LANÇAM ABAIXO-ASSINADO 
CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
A 

CUT (Central Única 
dos Trabalhadores), 
com as demais centrais 
sindicais, está lançan-

do um abaixo-assinado con-
tra a reforma da Previdência. 
A coleta de assinaturas co-
meçou no dia 2 de abril. Em 
São Paulo foi realizado um 
dia de coleta de assinaturas 
na Praça Ramos de Azevedo. 

O objetivo é conseguir as 
assinaturas até o dia 1º de 
maio, Dia do Trabalhador, 
quando devem ocorrer atos 
em todo o país em defesa 
dos direitos dos aposenta-

dos. “Queremos mostrar que 
o povo não quer a reforma. 
É unanimidade entre as cen-
trais que se a votação da re-
forma avançar na Câmara, o 
país vai parar”, adverte Vagner 
Freitas, presidente da CUT.

As centrais sindicais já 
realizaram um grande ato no 
dia 22 de março, na Avenida 
Paulista, quando reuniram 
mais de 70 mil pessoas, e têm 
um calendário de mobiliza-
ções definido. “Se a reforma 
for para votação, vamos fazer 
a maior greve geral da histó-
ria deste país”, avisa Freitas.
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