


Com o afastamento temporário 
da presidente da república Sra. 
Dilma Vana Rousseff, o gover-
no interino propõe uma série de 
mudanças estruturais, dentre as 
quais se destacam a reforma nas 
relações trabalhistas e previden-
ciárias. Ao que tudo indica as mu-
danças irão causar danos irrever-
síveis aos trabalhadores.

O SINTEC-ES atento ao que acon-
tece no país e preocupado com os 
efeitos que a classe trabalhadora 
sofrerá, convoca a todos para de-
bater e esclarecer dúvidas atra-
vés de palestrantes qualificados 
inseridos diretamente neste de-
bate sobre a reforma trabalhista 
e previdenciária.

A realização do 1º FÓRUM DE DEBA-
TES SOBRE AS REFORMAS TRABALHIS-

necessidade histórica de ampliar as 
referências, visando a construção de 
um legado social. Da mesma forma, 
é relevante a adoção de políticas pú-
blicas, amparadas por parcerias com 
setores estratégicos, tais como movi-
mento social e instituições, garantin-

A Frente Parlamentar Mista em Defe-
sa da Previdência Social foi lançada 
no dia 31 de maio de 2016, no Senado 
Federal, compreendendo uma ban-
cada suprapartidária de senadores 
e deputados federais para atuar em 
defesa da manutenção dos direitos 
sociais, da gestão transparente da Se-
guridade Social e do equilíbrio finan-
ceiro e atuarial da Previdência Social 
pública e solidária.

O SINTEC-ES se articula com diferen-
tes setores da sociedade para cons-
truir e reivindicar por garantias de 
direitos, de acordo com a temática, 
visando despertar a sociedade para 
a importância da discussão sobre 
as diversas alterações trabalhista e 
previdenciária.
Destacamos:
REFORMA TRABALHISTA
• Fim da política de Valorização do 
Salário Mínimo;
• Flexibilização da CLT / A superposi-

ção do negociado sobre o legislado 
– (Horário de almoço, 13° salário, 
FGTS, Férias, Licença Maternidade);
•Precarização do trabalho com a 
terceirização e pejotização

REFORMA PREVIDENCIÁRIA
• Instituição de idade mínima para 
aposentadoria;
• Aposentadoria especial;
• Fim da Indexação dos benefí-
cios previdenciários ao Salário 
Mínimo;

TEMA - Reforma Trabalhista
08:00 às 08:20 Recepção, apresentação dos palestrantes e convidados.

08:20 às 08:40 Senador Paulo Paim – Coordenador das Frentes Parlamentares Mista em Defesa dos 
Direitos da Classe Trabalhadora e da Previdência Social.

08:40 às 09:00 Ana Paula Tauceda Branco – Exmª Desembargadora do Trabalho pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 17° Região e Mestre em Direitos e Garantias 
Constitucionais Fundamentais.

09:00 às 09:20 Zilmara David Alencar- Representante da Federação Nacional dos Técnicos 

09:20 às 09:40 Luiz Fernando Barbosa dos Santos - Representante da Central dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras do Brasil

09:40 às 10:00 1º Ciclo de debates  - Coordenador

10:10 às 10:20

TEMA - Reforma Previdenciária
10:30 às 10:50 Estanislau Tallon Bozi – Procurador- chefe do Ministério Público Federal do 

Trabalho no Espírito Santo.

10:50 às 11:10 Jose Roberto Lopes dos Santos – Advogado especialista em direito 
previdenciário.

11:10 às 11:30 Edson Wilson Bernardes França - Representante da Central Única dos Tra-
balhadores

11:30 às 11:50 Senador Paulo Paim – Coordenador das Frentes Parlamentares Mista em Defesa 
dos Direitos da Classe Trabalhadora e da Previdência Social.

11:50 às 12:00 2º Ciclo de debates  - Coordenador

APRESENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA

A Frente Parlamentar Mista em Defesa 
dos Direitos da Classe Trabalhadora foi 
lançada no início de maio deste ano para 
evitar a aprovação de propostas que redu-
zam ou retirem os direitos legalmente as-
segurados aos trabalhadores brasileiros.

do direitos aos trabalhadores do campo 
e da cidade.

De forma complementar ao debate, é ne-
cessário ter informações e acompanhar 
quais posturas têm adotado os nossos 
legisladores em relação ao tema, uma 

-
terações necessitam ser apresentadas e 
aprovadas nas casas legislativas.


