
 Os trabalhadores de todo o país estão intensificando a mobiliza-
ção para enfrentar os ataques das contrarreformas do governo ilegítimo 
TEMER, Trabalhista, PL 6.787/2016, e a da Previdência, PEC 287/016.
 Após realizar grandes atividades no dia 15/3 que levou milhões 
de pessoas para protestar contra as reformas neoliberais que retiram direi-
tos, outros movimentos e mobilizações estão sendo convocados em todas 
as cidades, em todos os cantos do País.

 SOMENTE UNIDOS DERROTAREMOS ESTES ATAQUES 

 As centrais Sindicais conscientes da necessidade urgente de cons-
truir uma frente composta por todos que vivem do trabalho, MTST, MRP, 
MST, Estudantes, Servidores Públicos, setores da Indústria, numa ampla 
unidade do campo da cidade, e agora com apoio dos setores da socieda-
de OAB, CNBB, Organizações religiosas, Convocam GREVE GERAL para 
dia 28 de Abril.
 A Plenária da FENASPS aprovou orientação aos trabalhadores na  

na qual será fundamental que haja paralisações em todas as atividades 
de trabalho do Seguro e Seguridade, para fortalecer esta luta e derrotar 
os ataques deste governo com único objetivo de retirar todos os direitos 
sociais que a classe trabalhadora com suor e sangue, conquistas em mais 
de cem anos de luta. Portanto, todos estão convocados para construírem 
as mobilizações e PARALISAR AS ATIVIDADES, OCUPANDO AS RUAS 
NO DIA 28 DE ABRIL.
 É fundamental também organizar os núcleos de base construindo 
comitês unificados com demais trabalhadores para impulsionar a luta de 
todos os setores dos movimentos sociais, sindicais e de juventude am-
pliando a ação na cidade e no campo. 
    A LUTA DIRETA É A ÚNICA SAÍDA PARA BARRAR este projeto do 
mal, o único caminho para derrotar os projetos dos golpistas.
 

PARA DERROTAR O PROJETO NEOLIBERAL TRABALHADOR 
VAI FAZER GREVE GERAL. NA LUTA ATÉ A VITÓRIA!

CONSTRUIR A GREVE GERAL PARA DERROTAR 
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DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DIA 28 DE ABRIL 
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RAZÕES PARA LUTAR SEM TRÉGUAS
:: O GOVERNO QUER QUE A GENTE MORRA DE TRABALHAR PARA 
NÃO SE APOSENTAR
  Sem nenhum pudor o governo mente à população sobre a exis-
tência de déficit na Previdência Social, desvia o dinheiro para pagamento 
de juros da dívida pública. Somente em 2015, a Previdência teve superávit 
de 12 bilhoes. Fonte: www.anfip.org.br.

:: AUMENTO DA IDADE PARA HOMENS E MULHERES
 Se for aprovada a reforma homens e mulheres somente poderão 
se aposentar aos 65 anos de idade com no mínimo 49 anos de contribui-
ção, para terem direito a benefício integral. Hoje um trabalhador(ra) que 
começou a labutar aos 16 anos pode se aposentar por tempo de serviço 
mulheres 30 anos de contribuição e homens 35 anos de contribuição. Em 
alguns casos as mulheres, combinando alguns fatores de tempo, podem 
se aposentar aos 55 anos e homens aos 60 anos. Igualando as idades, as 
mulheres serão as mais prejudicadas: terão que trabalhar e contribuir com 
mais 19 anos, os homens 14 anos a mais.

:: MAIS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA OS TRABALHADORES
  Para um trabalhador ou trabalhadora poder ser aposentar além 
do fator tempo de contribuição e ou idade, terá que comprovar pelo me-
nos 25 anos de contribuição. Hoje a exigência é 15 anos.
 
:: FIM DE APOSENTADORIAS ESPECIAIS
 Os trabalhadores(as) rurais, em condições insalubres e em condições es-

peciais, pessoas com deficiências e aposentadoria por incapacidade se-
rão ferozmente atacados, terão enorme dificuldades para comprovar esta 
condição para conseguir seus benefícios.

:: FIM DAS PENSÕES 
 Na proposta do governo ilegítimo fica vedado o acúmulo de be-
nefícios. Não será mais possível acumular aposentadorias e pensões por 
morte, por exemplo. Haverá redução de 50% no valor das pensões por 
morte e, a partir daí será acrescentada mais 10% por dependente, com 
o limite a cinco filhos beneficiados, “família com 6 filhos terá que fazer 
sorteio de qual filho vai perder”.

:: TODOS OS TRABALHADORES SERÃO AFETADOS
 Os golpistas querem aplicar as novas regras para todos os tra-
balhadores, homens com menos de 50 anos e mulheres com menos de 
45 anos, independentemente do tempo de contribuição que já tenha no 
sistema. Os que estiverem acima desta idade, entram numa regra de tran-
sição e somente poderão se aposentar pelas regras atuais se contribuírem 
com 50% a mais sobre o tempo que faltava para a aposentadoria. E para 
quem já se aposentou não existe nenhuma garantia da correção dos va-
lores dos benefícios, que poderão ser congelados ficando a critério do 
governo a correção dos valores.

Nenhum direito a menos!

REFORMA TRABALHISTA ACABA COM DIREITOS HISTÓRICOS 
 O ilegítimo governo está agindo para acabar com os direitos tra-
balhistas incluídos na CLT que asseguram benefícios para todos os setores 
da classe trabalhadora, setores públicos e privados. Sem assegurar qual-
quer salvaguardas aos atuais trabalhadores, sancionou a lei 13.429/2017, 
permitindo a todos os setores da economia implantarem esta lei da Tercei-
rização ampla e irrestrita.
 Segundo o Palácio do Planalto, o parágrafo terceiro do Artigo 10 
da lei aprovada pelo Congresso abrE a possibilidade de prorrogações inde-
finidas do contrato temporário de trabalho, desde que isso fosse aprovado 
em acordo ou convenção coletiva, o que poderia prejudicar os trabalhado-
res.
 No dia 28 de março nove senadores do PMDB assinarem uma 
carta pedindo para que Temer não sancionasse o texto como foi aprovado 
pela Câmara dos Deputados. Para os peemedebistas, da forma como foi 
aprovado, o texto poderá agravar o desemprego e reduzir a arrecadação. 
O projeto também dividiu patrões e empregados. 
 Temer sancionou a lei depois de ouvir todos os órgãos envolvidos 
no tema. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, declarou, nas últimas 
semanas, que a nova lei vai facilitar as contratações pelas empresas. 

:: ATIVIDADE-FIM
 Os temas centrais do texto aprovado no último dia 22 de março 
pela Câmara dos Deputados foram mantidos, como a possibilidade de 
as empresas terceirizarem a chamada atividade-fim, aquela para a qual a 
empresa foi criada. A medida prevê que a contratação terceirizada possa 
ocorrer sem restrições, inclusive na administração pública.
 Antes, decisões judiciais vedavam a terceirização da atividade-fim 
e permitiam apenas para atividade-meio, ou seja, aquelas funções que 
não estão diretamente ligadas ao objetivo principal da empresa.

:: “QUARTEIRIZAÇÃO”
 A empresa de terceirização terá autorização para subcontratar 
outras empresas para realizar serviços de contratação, remuneração e di-
reção do trabalho, que é chamado de “quarteirização”.

:: CONDIÇÕES DE TRABALHO
 É facultativo à empresa contratante oferecer ao terceirizado o 
mesmo atendimento médico e ambulatorial dado aos seus empregados, 
incluindo acesso ao refeitório. A empresa é obrigada a garantir segurança, 
higiene e salubridade a todos os terceirizados.

:: CAUSAS TRABALHISTAS
 Em casos de ações trabalhistas, caberá à empresa terceirizada 
(que contratou o trabalhador) pagar os direitos questionados na Justiça, 
se houver condenação. Se a terceirizada não tiver dinheiro ou bens para 
arcar com o pagamento, a empresa contratante (que contratou os servi-
ços terceirizados) será acionada e poderá ter bens penhorados pela Justiça 
para o pagamento da causa trabalhista.

:: ESTÃO AMEAÇADOS
 O direito às férias remuneradas de 30 dias, a Jornada de Trabalho 
de até 40 horas; Auxílio Maternidade, horário de almoço e pagamento do 
FGTS e contribuições previdenciárias.
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CONTRA AS REFORMAS DA PREVIDÊNCIA E A TERCEIRIZAÇÃO - DIA 28 DE ABRIL VAMOS PARAR O BRASIL


