
SINTTEL-DF PARTICIPA NA CÂMARA LEGISLATIVA DE 

DEBATE SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

Nesta quinta-feira (14/02), às 15h, o Sinttel-DF participará na Câmara 

Legislativa do Distrito Federal (CLDF) do evento que irá debater os 96 anos 

da Previdência Social brasileira. A atividade organizada pelo deputado 

distrital Chico Vigilante (PT-DF), vai abordar os aspectos positivos do atual 

regime de Previdência pública e discutir os pontos polêmicos da proposta 

de reforma que o Governo Bolsonaro encaminhará, ainda este mês, ao 

Congresso Nacional.  

De acordo com o deputado Chico Vigilante, o presidente Bolsonaro tem a 

intensão de fazer uma reforma na Previdência que será cruel para muitos 

trabalhadores, que podem perder diversos benefícios previdenciários e até 

garantias já concedidas aos segurados. “Hoje a Previdência pública ampara 

os trabalhadores em casos de doenças e invalidez entre outras situações 

difíceis, mas com a reforma esta proteção poderá acabar”, destaca.  

Para o presidente do Sinttel-DF Brígido Ramos, o debate na CLDF é 

importante, mas ele precisa ganhar as ruas e envolver toda a sociedade em 

defesa dos direitos dos que já estão aposentados e, principalmente, 

garantir a aposentadoria dos trabalhadores que continuam na ativa. “Essa 

reforma da Previdência é igual ou pior que a reforma Trabalhista, que 

prejudicou os trabalhadores e beneficiou os empresários”, desabafa. Ainda 

segundo o sindicalista, a matriz das duas reformas é a mesma e sem 

mobilização popular a classe trabalhadora sofrerá mais um golpe da elite.   

No debate, será destacado a importância do Previdência como um 

instrumento eficiente de combate à pobreza e de garantia de renda às 

pessoas de idade avançada, garantindo dessa maneira a dignidade de 

milhões de brasileiros e reduzindo as desigualdades sociais. Além disso, é 

importante destacar que os recursos oriundos das aposentadorias e 

benefícios previdenciários são essenciais para movimentar a economia do 

pais. 

Com informações da assessoria do deputado 


