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PACOTE DE MALDADES

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SEÇÃO SÃO PAULO

O Sinasefe-SP ao lado das Centrais Sindicais e movimentos sociais realizam na próxima sexta-feira,
 22 de março, o Dia Nacional de Luta em Defesa da Previdência, em várias cidades do Brasil. 

Em São Paulo, a manifestação será em frente ao MASP (Avenida Paulista), a partir das 17 horas.
 

Será um dia de resistência para mostrar ao governo de Jair Bolsonaro que a classe trabalhadora não vai 
aceitar as perversas condições impostas no texto da sua proposta de reforma da Previdência, que 

praticamente acaba com o direito à aposentadoria de milhões de trabalhadores e trabalhadoras.

MOBILIZAR PELA BASE

Bolsonaro quer impor aos trabalhadores que paguem 
a conta da “crise”. Elevar o tempo mínimo de 
contribuição para 40 anos, quando muitos trabalham 
sem carteira assinada, é fazer com que homens e 
mulheres morram sem conseguir se aposentar.
 
Idade mínima de 65 (homens) e 62 (mulheres) é cruel 
num país em que muitos começam a trabalhar tão 
cedo e em péssimas condições de trabalho, além de 
desconsiderar as múltiplas jornadas das mulheres.
 
Estipular 400 reais de BPN (Benefício de Prestação 
Continuada) para pessoas de baixa renda ou com 
deficiência significa deixá-los na miséria absoluta. 
Bem como restringir direitos previdenciários, como 
auxílio doença, acidente de trabalho e licença-
maternidade é desumano.
 
As propostas de Bolsonaro podem acabar com as 
aposentadorias e direitos dos trabalhadores. Mas, 
atenção: não atacam as aposentadorias milionárias 
de militares, juízes e políticos, nem os patrões que
sonegam o INSS e devem mais de R$ 450 bilhões.

O funcionalismo público é diretamente prejudicado. 
Atualmente, a cobrança é de 11%, mas poderá atingir 
até 22% o teto de contribuição, segundo a proposta. 
A idade mínima para funcionários públicos e privados 
também ficará igualada.
 
O dia 22 de março precisa ser preparado nas bases, 
com assembleias nos locais de trabalho. A maioria 
dos trabalhadores, independentemente em quem 
votou na eleição presidencial, não concorda em piorar 
a sua aposentadoria. 
 
Precisamos dialogar e alertar que em países em que 
essa reforma foi feita, como Chile, México, Colômbia 
e Peru, o resultado foi um fracasso. Os idosos vivem 
na miséria, sem condições de uma vida minimamente 
digna, resultando em altos índices de suicídio. 
 
Este é o momento de construir comitês de luta do 
campo e cidade, unificar organizações do movimento 
popular e de luta contra as opressões, juventude e 
trabalhadores para barrar esse ataque: 
NENHUM DIREITO A MENOS!



QUEM MANDOU MATAR MARIELLE?
NÃO  BASTA  SABER  QUEM  APERTOU  O  GATILHO :  EXIGIMOS  RESPOSTAS !

Quinta vereadora mais votada do Rio de 
Janeiro, Marielle Franco era conhecida 
como cria da favela da Maré. Unia em si 
todos os sonhos e potencialidades 
daqueles e daquelas que lutam 
cotidianamente contra as opressões e 
por outro modelo de sociedade. 
Marielle ousou ocupar espaços que, 
historicamente, não eram tidos como 
seus e justamente por isso tentaram 
silenciar sua voz.  

O assassinato de Marielle, assim como a 
prisão ilegal do ex-presidente Lula, 
significam graves atentados contra 
liberdades democráticas e não são fatos 
isolados. Mais do que nunca, é preciso 
lutar por justiça e contra Bolsonaro e seu 
projeto de poder antipovo. 
 
Lembrar Marielle é lutar por uma 
transformação social que coloque os 
explorados e oprimidos em primeiro lugar. 

Os espaços de poder são feitos para 
permanecerem sob controle do capital e 
aprovar projetos que atacam a população 
mais pobre e trabalhadora com única 
finalidade de explorar e retirar direitos.
 
O envolvimento das milícias e de políticos 
na brutal execução de Marielle e 
Anderson comprova que estamos lidando 
com o que há de mais perigoso na 
política brasileira.

No dia 1º de março, início dos festejos de 
Carnaval, foi publicada em edição extra 
do Diário Oficial da União, a Medida 
Provisória 873 que impõe drásticas 
alterações na Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), bem como, a Lei 8112/90 
que trata do Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos da União, em relação 
ao desconto em folha de pagamento das 
contribuições sindicais dos trabalhadores 
e servidores filiados, ou seja, com 
impacto imediato na organização sindical.

MP 873 É UM ATAQUE 

CONTRA A CLASSE 

TRABALHADORA E 

SEU DIREITO DE 

LIVRE ORGANIZAÇÃO

A Medida Provisória 873 afronta a 
autonomia e a liberdade das assembleias 
de todas as categorias, além de ferir as 
orientações da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), o artigo 8º da 
Constituição Federal e os entendimentos 
do Ministério Público do Trabalho quanto 
ao direito de autonomia financeira das 
entidades de classe de nosso país.
 
Ao proibir o desconto em folha de 
pagamento de qualquer contribuição do 
trabalhador ao seu sindicato, Bolsonaro 
sequer disfarça sua intenção de 
inviabilizar a existência e a atuação das 
entidades de defesa dos trabalhadores. 
O objetivo é impedir a mobilização 
contra seus projetos de desmonte dos 
direitos sociais e a luta contra Reforma 
da Previdência.

ANOTE NA 

AGENDA!

21 DE MARÇO:
Dia Internacional contra a 
Discriminação Racial

22 DE MARÇO:
Dia Nacional de Luta e 
Mobilização em Defesa da 
Previdência Pública
Em São Paulo, manifestação 
às 17 horas no Vão do MASP 
(Avenida Paulista)
 
 
 
28 DE MARÇO
Dia Nacional em Defesa da 
Educação Pública (em 
memória do assassinato do 
estudante Edson Luiz pela 
ditadura militar)

28 DE MARÇO | 16 HORAS
ASSEMBLEIA GERAL 
SINASEFE-SP
Câmpus São Paulo
 
29 DE MARÇO | 14 HORAS
Posse da Gestão "Unidade, 
Resistência e Luta" que 
assumirá a direção do 
Sinasefe-SP entre 2019-2021 


