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Em defesa da aposentadoria!

GREVE em 5/12
Os metroviários decidiram, em assembleia, participar da Greve Nacional
marcada para 5/12 em defesa da aposentadoria dos trabalhadores
brasileiros. Uma nova assembleia está marcada para 4/12 (segunda-feira)
para organizar o movimento
Foto: Paulo Iannone/Sindicato

O

governo Temer
quer votar a
reforma da
Previdência em 6/12,
por isso o movimento
sindical marcou uma
Greve Nacional para o
dia anterior. Ao contrário
do que diz a intensa e
milionária propaganda
do governo, a nova
proposta de Temer não
corta privilégios, como
as altas aposentadorias
dos parlamentares. A
reforma ataca apenas
os trabalhadores, que
terão de trabalhar até
morrer, sem conseguir se
aposentar.

Para evitar o
desmonte da Previdência
Social, os metroviários
vão paralisar suas
atividades, a partir de
zero hora de 5/12, ao
lado de trabalhadores
do transporte público
e de várias outras
categorias. Uma Carta
Aberta à População
será distribuída no dia
1º/12 com as assinaturas
de Centrais Sindicais e
entidades do setor de
transporte, denunciando
as mentiras do governo
em relação à reforma e
convocação da população
para aderir à greve.

ASSEMBLEIA, 4/12

(segunda-feira), no Sindicato
l

Pauta: organização da greve em 5/12
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Reforma pune trabalhadores

~
NAo ao Fim da aposentadoria!

Apesar de longos anos de trabalho e contribuição para a
Previdência e Seguridade Social, os trabalhadores é quem
deverão sofrer na pele se a Reforma da Previdência for
aprovada. O governo Temer quer votar no dia 6/12, na
Câmara Federal
Se alteradas, as regras

ilegítimo de Michel Temer

para aposentadoria vão es-

quer retirar o direito à apo-

tabelecer idade mínima de

sentadoria da maioria povo

65 anos para homens e 62

brasileiro e, para os que ain-

para mulheres. Além disso

da conseguirem aposentar,

obrigará a contribuição por,

terão o benefício reduzido.

no mínimo, 15 anos, sendo

Em CPI no Senado, ficou

exigidos 45 anos de contri-

provado que a Previdência

buição para receber o be-

não tem déficit.

nefício integral. A previsão

Precisamos

reagir

e

é de que os trabalhadores

barrar mais este golpe de

recebam 40% a menos da

Temer e seu governo. Va-

média salarial.

mos lutar pelos nossos di-

Na prática, o governo

reitos!

12º Congresso
Comissão Organizadora é eleita
Godoy, César Amaral, Bala,
Celso Borba e Marília são os
companheiros que formam a
Comissão Organizadora do 12º
Congresso dos Metroviários. O
Congresso acontecerá de 1º a 4
de março de 2018.
Conjuntura internacional
e nacional, movimento sindical, transporte, opressões (políticas para mulheres, negros e
diversidade sexual), pautas de
reivindicações da Campanha
Uma publicação do

Salarial e Plano de Lutas, organização de base e estatuto são
itens que formam o temário do
evento.
O prazo de apresentação
das teses será de 2/1 a 2/2/18.
A inscrição de delegados será
15/1 a 22/1. A eleição de delegados ocorrerá de 29/1 a 2/2/18.
O mapa eleitoral e mais informações sobre o 12º Congresso
serão divulgados nas próximas
publicações do Sindicato.
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