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Parlamentares
tentam calar a voz 
do Sintsep-GO

Desde que Michel Temer alcançou o 
cargo de presidente da República, 
por meio de um golpe contra a pre-
sidenta Dilma Rousseff, realizado 

com a cumplicidade de deputados e senado-
res (Congresso Nacional), com a anuência do 
Poder Judiciário, apoio da mídia e do capital 
internacional , o Brasil mergulhou em um es-
tado de perigosa insegurança institucional.
 Destinado a investir contra a classe tra-
balhadora e a desfazer todos os avanços so-
ciais alcançados especialmente nos governos 
do PT, Temer – sem apoio político e popular 
– adotou uma única forma de dar sobrevida 
a seu (des)governo: a compra de parlamenta-
res. Rios de dinheiro, na forma de loteamento 
de cargos, emendas, garantias, desonerações 
fiscais, perdão de dívidas de grandes empre-
sas, refinanciamento de impostos... tudo ne-
gociado no “grande balcão” que é o Congres-
so Nacional.
 Os interesses da maioria da população, 
no entanto, não são negociados. Distribuir 
renda, cobrar mais impostos dos que mais 
recebem, taxar fortunas, manter os subsídios 
aos organismos que garantem a execução das 
políticas sociais de Saúde, Educação, Habita-
ção e Previdência, entre outros, são bandeiras 
e ações que não interessam à ampla maioria 
dos deputados e senadores.
 Como forma de protesto, para desper-
tar a população contra esse tipo de atitude dos 
deputados e senadores, o Sintsep-GO elabo-

rou um calendário relem-
brando cada deputado/a 
e senador/a goiano que 
votou CONTRA os inte-
resses dos trabalhadores, 
seja na reforma Traba-
lhista, seja na lei de ter-
ceirizações, na Emenda 
Constitucional 95/2017, 
etc.
 O calendário fez par-
te das ações elaboradas 
pela entidade, em sua 
colaboração ao Fórum 
Goiano contra a Refor-
ma da Previdência, para 
pressionar a bancada de 
Goiás a votar contra a 
aludida reforma. Sentin-
do-se ofendido, o depu-
tado federal Delegado 

Waldir buscou o Tribunal Regional Eleitoral de 
Goiás no sentido de cercear a ação do sindica-
to, alegando “propaganda eleitoral extempo-
rânea negativa”.
 Em resposta, o relator do processo, 
juiz Juliano Taveira Bernardes, determinou o 
não acolhimento do processo, argumentando 
que “a mensagem não passa de simples con-
clamação de terceiros para que não votem em 
determinados detentores de mandato, não 
caracterizando evento de propaganda eleito-
ral antecipada”.
 Endossando a decisão do referido Tri-
bunal, o Sintsep-GO reafirma seu compromis-
so com O SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL e com 
a CLASSE TRABALHADORA BRASILEIRA. A en-
tidade não se cala e jamais irá se calar ante o 
golpe que foi dado no país e ante todos os gol-
pistas que o tem patrocinado. Reafirmamos o 
posicionamento de que “quem votou contra o 
trabalhador não volta” e recomendamos que 
NÃO SEJAM REELEITOS os parlamentares trai-
dores dos goianos e do povo brasileiro:
Alexandre Baldy (Podemos) / Célio Silveira 
(PSDB) / Daniel Vilela (MDB) / Delegado Wal-
dir Soares (PR) / Fábio Sousa (PSDB) / Flávia 
Morais (PDT) / Giuseppe Vecci (PSDB) / Heuler 
Cruvinel (PSD) / João Campos (PRB) / Jovair 
Arantes (PTB) / Lucas Vergilio (SD) / Magda 
Mofatto (PR) / Marcos Abrão (PPS) / Pedro 
Chaves (PMDB) / Roberto Balestra (PP) / Thia-
go Peixoto (PSD) / Lúcia Vânia (PSB) / Wilder 
Morais (PP) e Ronaldo Caiado (DEM).

J o r n a l  d o

Delegado Waldir Soares tenta impedir Sintsep-GO de divulgar calendário que

recomenda voto contrário aos parlamentares goianos traidores da classe trabalhadora

HORA DE ACORDAR
Por Ademar Rodrigues*

Há alguns dias, 
fiz uma posta-
gem despre-

tensiosa na minha 
página da rede social 
Facebook. O conte-
údo era uma com-
paração entre como 
estávamos à época 
do presidente Lula e 
como estamos agora, 

em termos de país. Observei, contrariado, que 
os “grandes feitos” do atual presidente foram, 
exatamente, tentar destruir os avanços que 
ocorreram fruto das lutas trabalhistas e das po-
líticas sociais implementadas durante os gover-
nos Lula.
 Entre eles, destacamos: o fim do progra-
ma Farmácia Popular; o congelamento de inves-
timentos públicos por 20 anos; a reforma traba-
lhista; a venda do patrimônio nacional (Caixa, 
Eletrobrás, Correios, Petrobrás, etc.); o reajuste 
do salário mínimo sem reposição da inflação; o 
preço abusivo da gasolina e do gás de cozinha e 
as isenções fiscais de R$ 1 trilhão para empresas 
estrangeiras.
 E cada vez que eu observo o aumento de 
pedintes em nossas ruas, a alta do custo de vida 
que come os nossos salários muito antes do fim 
do mês, a disparada no preço dos alimentos e 
dos combustíveis, a impossibilidade de se fazer 
financiamentos habitacionais com juros meno-
res, o perdão às dívidas de ruralistas, empresá-
rios e devedores da Previdência, eu me pergun-
to: onde está o Brasil que a mídia tem divulgado 
e que “voltou a crescer”?
 Para o grande capital, as palavras são de-
soneração, investimentos, subsídios, incremen-
tos. Para o trabalhador temos as “reformas”, o 
aumento de impostos e alíquotas, os salários 
sem reajustes, a retirada de direitos, o fim do 
emprego formal e, agora, com a onda reinante 
de militarismo, cogitamos até mesmo o fim de 
algumas das garantias constitucionais. Andando 
nas ruas, convivendo com as pessoas no dia-a-
-dia, com os trabalhadores que antes faziam pla-
nos e hoje têm como única meta tentar perma-
necer no emprego... eu me pergunto onde está 
esse Brasil que a mídia tem nos mostrado? Sob 
o comando de Michel Temer, o Brasil melhorou 
para quem?
 Internacionalmente somos chacota pela 
corrupção de nossos políticos. As políticas so-
ciais que não acabaram, retrocederam. Volta-
mos ao mapa mundial da fome. E agora, temos 
um presidente corrupto e sem voto à frente do 
país, e um candidato – favorito e com ampla 
base popular – ameaçado e impedido de con-
correr devido a um processo criminal sem pro-
vas.
 Definitivamente companheiros/as, nós 
não moramos no Brasil da grande mídia. O nos-
so Brasil é o real, não é o de faz-de-conta. E o 
trabalhador nunca foi tão humilhado, violenta-
do e enganado por um governo quanto tem sido 
hoje, nesse Brasil real. É hora de acordarmos e 
darmos um basta na eleição desses corruptos, 
enquanto ainda temos um país para chamar de 
nosso, ou, futuramente, nem isso nós teremos 
mais. #ForaTemer #ForaGolpistas!

Ademar Rodrigues é presidente do Sintsep-GO
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Bonecos de deputados goianos 
são malhados em ato contra a 

Reforma da Previdência
Manifestação orga-

nizada pelo Fórum 

Goiano contra a Re-

forma da Previdência – colegiado do 

qual faz parte o Sintsep-GO – reuniu 

no centro de Goiânia, no último dia 

19 de fevereiro, mais de 500 pesso-

as que protestaram contra mais um 

golpe do atual governo contra a po-

pulação brasileira: dificultar ou mes-

mo inviabilizar a aposentadoria de 

milhões de trabalhadores por meio 

da chamada “reforma” da previdên-

cia. 

 O Sintsep-GO, junto com as 

centrais sindicais CUT-GO, CTB-GO, Intersindical e Conlutas, 

além de sindicatos parceiros (SintIFESgo, Sintfesp GO/TO, Sin-

pro, Sintego e Sindsaúde, entre outros) e organizações da so-

ciedade civil organizada (Fetraf, MST, MTST, MCP, Frente Brasil 

Popular, Povo sem Medo e Comitê de Direitos Humanos Dom 

Tomás Balduíno, entre outros) deu início à atividade às 9 ho-

ras, em frente à Agência da Previdência Social, no centro da 

capital. Após uma hora de concentração, os integrantes do ato 

saíram em caminhada até a Assembleia Legislativa de Goiás, 

onde bonecos representando os deputados federais e senado-

res goianos que votaram contra os trabalhadores nas matérias 

que retiraram direitos trabalhistas da população (EC 95/2016, 

Reforma Trabalhista e Terceirização irrestrita são as principais) 

foram “malhados” e “enforcados”, simbolicamente.

 Foram malhados os bonecos dos deputados 

Célio Silveira, Daniel Vilela, Fabio Souza, Alexandre 

Baldy, Giuseppe Vecci, Heuler Cruvi-

nel, João Campos, Jovair Arantes, Lu-

cas Vergilio, Magda Mofatto, Marcos 

Abrão, Pedro Chaves, Roberto Bales-

tra, Delegado Valdir e Tiago Peixoto.

  “A CUT, a CTB, a Intersin-

dical, junto com os movimentos dos 

trabalhadores do campo e da cidade 

estamos aqui para dizer, bem claro, 

não aceitamos acabar com a aposen-

tadoria dos brasileiros, nem reduzir o 

Brasil de volta à condição de colônia, 

acabando com os direitos dos traba-

lhadores e retomando a escravidão 

no país porque, na prática, é isso que 

está acontecendo”, pontuou o presi-

dente da CUT-GO, Mauro Rubem.

  Na opinião do presidente 

do Sintsep-GO, Ademar Rodrigues, a 

ato foi bem-sucedido porque soube 

esclarecer a população quanto ao 

golpe da “reforma” da Previdência 

e à tentativa de um novo golpe mi-

litar, por meio da cassação da can-

didatura do ex-presidente Lula e da 

intervenção militar no Rio de Janei-

ro. “Vai ficar na história de Goiás esse ato de hoje, no qual as 

entidades sindicais e os movimentos sociais simbolizaram aqui 

os deputados federais e senadores que votaram contra os tra-

balhadores e foram, simbolicamente, linchados. Atos como 

esse ocorreram em todo o país e, com isso, nós trabalhadores 

temos uma certeza: essa reforma da previdência não passará 

e, com o resultado das eleições de outubro, nós iremos revogar 

também a reforma trabalhista e rever pontos da EC 95/2016 e 

da lei de terceirizações”, analisou Ademar.

Governo recua, retira refor-

ma da Previdência da pauta 

este ano e mostra que luta 

unificada da classe traba-

lhadora deve se intensificar

O recuo do governo e a desis-
tência de votar a reforma 
da Previdência este ano é 

prova de que a unidade da classe 
trabalhadora e a pressão exercida 
para assegurar o direito dos bra-
sileiros de se aposentarem surtiu 
efeito. “Não restam dúvidas de 
que pela unidade vamos conseguir 
garantir que retrocessos deixem 
de ameaçar direitos trabalhistas 
tão duramente conquistados. Nos-
sa luta está só no começo”, des-
taca o presidente do Sintsep-GO, 
Ademar Rodrigues. 

 Além de não ter afastado 
definitivamente o risco de aprova-
ção desta reforma, que acaba com 
a Previdência Pública, os trabalha-
dores precisam garantir que pau-
tas como a reforma Trabalhista e a 
Emenda Constitucional (EC) 95/16, 
que congela investimentos públi-
cos por 20 anos, sejam revogadas. 

Nacional
 Em todo o país, o dia 19 foi 
marcado por atos de resistência 
e paralisações numa Greve Geral 
contra a reforma da Previdência 
que mobilizou trabalhadores em 
todo o Brasil. No Planejamento, 
servidores unidos nos principais 
fóruns que representam a cate-
goria (Fonasefe e Fonacate), en-
tregaram documento com reivin-
dicações que vão permear a luta 
da categoria ao longo deste ano. 
Entre os eixos está uma campanha 
contra o desmonte dos órgãos pú-
blicos e a luta pelo direito à nego-
ciação coletiva no setor público. A 
revogação da famigerada EC 95/16 
também está no centro do debate. 
A revogação da reforma Trabalhis-
ta e a continuidade da luta contra 
a reforma da Previdência também 
mobilizam servidores federais em 
todo o Brasil.

SINTSEP-GO NA LUTA

Manifestação reuniu mais de 500 companheiros e companheiras dos movimentos do campo e da cidade, no centro de Goiânia, contra a Reforma 
da Previdência e contra a retirada de direitos dos trabalhadores por parte do governo golpista de Michel Temer
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Só unidade vai garantir que retro-
cessos deixem de ameaçar direitos 

conquistados a duras penas

VITÓRIAINFORME JURÍDICO

EBSERH
 Graças à ação da Assessoria 
Jurídica do Sintsep-GO, concursados 
aprovados no último processo sele-
tivo da Ebserh, realizado em 2017, 
puderam assumir seus cargos na 
empresa. De acordo com o advoga-
do Anderson Badu Santos, alguns 
dos aprovados no último concurso 
(2017), em vez de serem chamados 
pela empresa, tiveram seus cargos 
preenchidos por contratos temporá-
rios. Em razão disso, o sindicato pro-
tocolou, em 31 de outubro de 2017, 
o processo de número 0011882-
37.2017.5.18.0001, na 1ª Vara do 
Trabalho de Goiânia. O Juiz, José 
Luciano Leonel de Carvalho, senten-
ciou, no último dia 7 de março, que 
os empregados públicos fossem con-
tratados com todas as vantagens e 
remunerações retroativamente à 20 
de junho de 2017, além de condenar 
a empresa a arcar com danos morais 
no valor de R$ 20 mil. “É importan-
te ressaltar que a condenação foi 
em 1ª instância, ou seja, ainda cabe 
recurso por parte da Ebserh. Outro 
ponto importante é que a empresa, 
percebendo que iria ser condenada 
judicialmente, fez a contratação de 
parte dos empregados públicos an-
tes da sentença judicial, restando 
da ação somente a parte relaciona-
da às questões financeiras, já que a 
parte do chamamento no concurso 
foi resolvida administrativamente”, 
pontuou. A ação beneficia 5 concur-
sados, das áreas técnica e adminis-
trativa da Ebserh.

INMETRO
 Em dezembro de 2013, um 
servidor do Inmetro, órgão da base 
do Sintsep-GO, teve seu direito ao 
adicional de periculosidade supri-
mido, o que correspondia a 10% de 
seu vencimento. Inconformado, pro-
curou o amparo jurídico do sindicato 
que ingressou com ação (0012169-
34.2017.4.01.3500) na 4ª Vara da 
Justiça Federal. A sentença do juiz, 
publicada no último dia 12 de mar-
ço, deu ganho de causa ao servidor, 
como explica Anderson Badu. “O In-
metro, desde 1994, pagava o adicio-
nal de insalubridade aos servidores, 
referendado por meio de laudo téc-
nico, refeito em 2010 e, novamen-
te, em 2013. Acontece que o laudo 
de 2013 era exatamente igual ao 
de 2010: a única diferença era que 
enquanto o de 2010 referendava a 
periculosidade, o de 2013 afirma-
va o contrário. De tal modo que se 
as condições de trabalho não foram 
modificadas, e nem o conteúdo do 
laudo, não havia razão para que o 
Inmetro retirasse o adicional”, con-
sidera. A sentença condenou o In-
metro a voltar a pagar o adicional de 
periculosidade, com efeito retroati-

vo a dezembro de 2013. “Esse 
entendimento irá beneficiar 
aproximadamente 20 servi-
dores, que já nos procuraram 
para também ingressar com 
ação”, finalizou o advogado.

LICENÇA-PRÊMIO
 Servidores aposentados nos 
últimos 5 anos, que tenham 
complementado o quinquê-
nio até 15/10/1996, poderão 
gozar os períodos de licença-
-prêmio ou convertê-los em 

dobro para a aposentadoria. Em caso 
de falecimento do servidor, resta as-
segurado o pagamento em pecúnia 
das licenças para os seus sucessores. 
No caso das licenças não usufruídas, 
a indenização em pecúnia pelas li-
cenças não usufruídas ou conver-
tidas para aposentadoria deve ser 
pleiteada judicialmente – uma ma-
téria há muito pacificada em nossos 
Tribunais, representando interessan-
te aporte financeiro. O valor da inde-
nização é calculado pela remunera-
ção percebida pelo servidor quando 
da concessão de sua aposentadoria, 
multiplicado pelo número de me-
ses de licenças restantes e pode ser 
requerida no prazo de cinco anos a 
contar da concessão da aposentado-
ria. Se este for o seu caso, dirija-se ao 
Sintsep com os seguintes documen-
tos: procuração, declaração de hi-
possuficiência, termo de renúncia e 
contrato de honorários devidamente 
assinados; mapa do tempo de servi-
ço (solicitar no órgão); declaração do 
órgão e último contracheque como 
ativo.

PROCESSO DOS 28,86% AVAN-
ÇA NO TRF1
 A União perdeu em mais 
uma fase do processo nº 0023281-
49.2007.4.01.3500, referente aos 
28,86%. Julgado no último dia 14 de 
março, o juiz César Cintra Jatahy, em 
seu relatório, indeferiu o recurso da 
União de apelação em embargo à 
execução. “O processo estava para-
do desde 2010 esperando esse jul-
gamento, que só aconteceu porque 
fomos à Brasília, em diligência, solici-
tar que entrasse em pauta”, pontua o 
advogado Cleiton Kennedy, da asses-
soria jurídica do Sintsep-GO. Cleiton 
realizou ainda a sustentação oral no 
julgamento em favor dos servido-
res. “Ainda há espaço para a União 
recorrer para os tribunais superio-
res como o STJ e o STF, embora nós 
achemos que isso não se justifica. 
Caso ela não recorra, o processo vol-
ta para Goiânia para atualização de 
cálculos e fase de pagamentos, seja 
de RPVs ou precatórios”, detalha. “O 
processo beneficia 340 interessados 
do DNPM e dos ministérios da Aero-
náutica, Educação, Fazenda, Comuni-
cações, Trabalho e Minas e Energia, 
mas não é possível estimar valores 
ainda, pois há uma defasagem de 
cálculos de quase 11 anos”, finaliza o 
advogado.

AÇÕES VITORIOSAS
 De dezembro de 2017 a mar-
ço de 2018 foram contemplados 26 
companheiros/as da FLBA com ações 
do Sintsep-GO, que representaram 
ganhos da ordem de aproximada-
mente R$ 841 mil.

Advogado da Assessoria Jurídica do Sintsep-GO, Anderson 
Badu Santos, responsável pelos processos da Ebserh e do 
Inmetro.
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Federais protocolam pauta de reivin-
dicações unificada no Planejamento

Reunidos nos dois principais fóruns que unifi-
cam o conjunto dos servidores federais (Fo-
nasefe e Fonacate), representantes da cate-
goria foram ao Ministério do Planejamento 

na segunda-feira, 19, dia da Greve Geral contra a 
reforma da Previdência. O objetivo, além do protes-
to contra a reforma que terminou retirada da pauta 
de votação ao menos este ano, foi protocolar ofício 
com reivindicações comuns aos servidores (foto). 
No centro das demandas está a cobrança pela re-
vogação da famigerada Emenda Constitucional (EC) 
95/16, que congela investimentos públicos pelos 
próximos vinte anos. 
 Entre os eixos está também uma campanha 
contra o desmonte dos órgãos públicos e a luta pelo 
direito à negociação coletiva no setor público.  A 

revogação da reforma Trabalhista e a continuidade 
da luta contra a reforma da Previdência também 
mobilizam servidores federais em todo o Brasil. Os 
servidores cobram ainda o cumprimento de acordos 
firmados em processos de negociação de anos ante-
riores e ainda não cumpridos, pleiteiam correção sa-
larial com aplicação de índice de 25,63% calculados 
pelo Dieese como perdas sofridas pela categoria.
 A extensão dos índices da Lei 13.464/17 
para todos os servidores federais é outro destaque 
da pauta de reivindicações dessa campanha. A apli-
cação do mínimo de 50% per capita da União para 
manutenção de planos de saúde dos servidores e 
seus dependentes também não ficou de fora das 
pautas, bem como cobrança de isonomia nos bene-
fícios, como auxílio alimentação, entre os poderes.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Mulheres exigem fim da
violência doméstica em Goiânia
Cerca de mil mulheres realizam ato contra a violência doméstica e conseguem reunião com secretário de Segurança Pública de Goiás

Neste 8 de março, centenas de mulheres 
se uniram para pedir o fim da violência 
doméstica em Goiás. Segundo dados do 

Anuário da Segurança Pública, Mapa da Violên-
cia, Balanço do 180 e da Agência Patrícia Gal-
vão, em proporção à população, Goiás ocupa o 
segundo lugar entre os estados com maior taxa 
de feminicídio (8,5) – a cada 100 mil mulheres - 
ficando atrás apenas de Roraima (9,3).
 O Dia da mulher foi marcado por uma 
grande marcha que pediu o fim dos diversos 
tipos de agressão contra as mulheres. A con-
centração ocorreu na Assembleia Legislativa de 
Goiás e de lá, mulheres do campo e da cidade 
saíram em caminhada até a Secretaria de Segu-
rança Pública.
 Cerca de mil mulheres, de diversos 
movimentos sociais, participaram do ato que 

cortou o centro da capital e percorreu apro-
ximadamente sete quilômetros, até chegar 
ao prédio da Secretaria de Segurança Pública. 
Lá, uma comissão se reuniu com o secretário 
da pasta, Irapuan Costa Júnior, e cobrou ações 
para conter os casos de violência em Goiás. 
Ficou acertado que um documento contendo 
as principais reivindicações será entregue ao 
secretário durante uma nova reunião no dia 9 
abril.
 Para o presidente do Sinstep-GO, Ade-
mar Rodrigues, o ato foi um movimento vito-
rioso, “já que conseguiu pautar as autoridades 
para que sejam tomadas atitudes para conter 
a violência contra a mulher”. A diretora de for-
mação sindical, Márcia Jorge, representou o 
Sintsep-GO na reunião com o secretário de Se-
gurança Pública.

NACIONAL

DEBATE

 Sintsep-GO fortalece ato do dia 8 de 
março em defesa das mulheres.

No último dia 6 de março, o 
Sintsep-GO promoveu, na 
sede da Procuradoria da Fa-

zenda Nacional em Goiás, um de-
bate sobre a reforma trabalhista e 
a tentativa de reforma previdenciá-
ria, ambas executadas pelo governo 
golpista do presidente ilegítimo Mi-
chel Temer.
 Foram debatedores o advo-
gado Welton Marden e o professor 
doutor em História da UFG, Davi 
Maciel. Ambos ressaltaram a gra-
vidade do momento para os traba-
lhadores brasileiros e ressaltaram 
que “a mobilização é fundamental 
não somente para conter o avanço 
dessas políticas, mas para reverter 
aquilo que já foi feito e que lesou os 
direitos da classe trabalhadora”.
 Para Marden, é preciso 
combater a imensa mentira que é 
defendida pelo governo e pela mí-
dia – que compra o discurso – de 
que é preciso reformar a previdên-
cia. “Não temos falta de recursos, 
temos transferência de renda, um 
Hobin Hood às avessas, tirando dos 
mais pobres e dos trabalhadores 

para desonerar banqueiros, empre-
sários e especuladores”, denunciou.
 De acordo com o professor 
Davi Maciel, o contexto histórico 

que levou à criação das leis e di-
reitos trabalhistas não foi algo que 
“caiu do céu graças a Getúlio Var-
gas, mas foi algo construído com 

mobilização e luta. A normatização 
do salário mínimo, àquela época, 
inclusive diminuiu o quantitativo 
que se pagava ao trabalhador, fi-
cando congelado por muito tempo. 
Somente depois, com João Goulart 
à frente do Ministério do Trabalho, 
em 1953, o salário mínimo teve va-
lorização de 100%. Juscelino deu 
continuidade à essa valorização, 
que foi quebrada pelos regimes mi-
litares. Apenas recentemente, nos 
governos do PT, voltou a ser recu-
perada uma pequena parte do po-
der aquisitivo do salário mínimo – o 
que se acabou após o golpe”, desta-
cou.
 Para a diretora de formação 
sindical, Márcia Jorge, momentos 
como esse são fundamentais para 
que a base do Sintsep-GO compre-
enda quão decisivo é o papel dos 
trabalhadores em meio a esta con-
juntura. “Precisamos nos organizar 
cada vez mais, entender quais são 
os objetivos destas políticas para 
que, por meio de movimentos orga-
nizados, trabalhemos para reverter 
essa situação”, avaliou.

Sintsep-GO realiza debate sobre as
reformas Trabalhista e Previdenciária


