
____________________________________________________________________________
Rua Caetano Pinto, 575 - CEP 03041-000 - Brás - São Paulo - SP

Fone (11) 2108-9156 – 2108-9300 – 2108-9301 – 2108-9216 – 2108-9195 - Fax (11) 3208-4950
E-mail: diretoria@cntsscut.org.br – Site: www.cntsscut.org.br

CT 030/17

São Paulo, 27 de abril de 2017.
Ao
Ministério da Fazenda
Exmo. Sr. Dr. Ministro da fazenda
Henrique de Campos Meirelles
Exma. Sra. Coordenadora Geral de Gestão de Pessoas
Danielle Santos de Souza Calazans

Exmo. Sr.

Considerando que o debate sobre a Reforma da Previdência está acontecendo na Comissão
Especial Mista do Congresso Nacional e que o relatório esta previsto para ser votado em maio;

Considerando que o debate sobre a Reforma Trabalhista está caminhando a todo vapor e que
já foi pedido urgência na votação no Plenário da Câmara dos Deputados;

Considerando a aprovação do PL 4.302/98 que libera a terceirização para todas as atividades
da empresa e que precariza e fragiliza ainda mais as condições de trabalho e a proteção social
do (a) trabalhador (a);

Considerando que o movimento sindical cutista entende que todo esse processo de retirada de
direitos do (as) trabalhadores (as) está sendo realizado sem a participação da sociedade vimos,
através deste, informar o que se segue:

. Que a Reforma da Previdência e Reforma Trabalhista bem a aprovação da Terceirização são
temas que se encontram na pauta de discussão e na agenda da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Seguridade Social da CUT;

. Que os sindicatos filiados a Confederação estão discutindo com sua base e informando sobre
todas as perdas de direitos que estão sendo impostas por esse governo aos trabalhadores e
trabalhadoras desse país;

. Que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social da CUT está
convocando os trabalhadores e as trabalhadoras para uma GREVE GERAL no dia 28 de abril de
2017(sexta feira) onde os Estados, através dos Sindicatos, estarão paralisando todas as
atividades de sua base para lutar contra o desmonte das politicas públicas e sociais à que o
atual governo está impondo aos trabalhadores e trabalhadoras... NENHUM DIREITO A
MENOS!

Atenciosamente

Sandro Alex de Oliveira Cezar
Presidente


