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As Centrais Sindicais marcaram para 
14/6 uma Greve Geral contra a reforma da Previdência. 
Vamos discutir e aprovar como será nossa participação

Todos à assembleia de 6/6

Quinta-feira, no Sindicato, às 18h30. 
Pauta: Greve Geral em 14/6.  Participe!

 Rumo à Greve Geral

Assembleia em 6/6

O governo 
Bolsonaro quer 
acabar com a 

nossa aposentadoria. 
Para isso, realiza uma 
campanha publicitária 
mentirosa dizendo 
que sem a reforma 
da Previdência o País 
quebra. O Brasil não 
precisa desta reforma. 
O que Bolsonaro quer é 
privatizar a Previdência 
Social, beneficiando 

apenas os banqueiros. 
Não existe rombo 

na Previdência. O 
governo utiliza verbas 
da Seguridade Social 
para usá-las em outras 
áreas. Existem também 
dívidas de empresas 
(Bradesco, JBS, entre 
outras) e os sucessivos 
“perdões” do governo 
para seus amigos, que 
chegam a mais de 
R$ 500 bilhões.

Foto: Paulo Iannone/ Sindicato

A campanha do governo tenta 
confundir os trabalhadores e no caso dos 
metroviários haverá vários ataques se a 
reforma for aprovada. Ela abrirá as portas 
para as demissões em massa e afetará a 
categoria. 

A PEC 6/2019, da reforma, proíbe 
o acúmulo de salário do Metrô com o 
benefício de aposentadoria do INSS. 
Ou seja, signifi ca a demissão de todo 

trabalhador aposentado. Haverá o 
aumento da alíquota de contribuição de 
11% para 12% (sobre o que exceder R$ 
2.000,00) e para 14% sobre o que exceder 
R$ 3.000,00 (art. 34, PEC nº 6/2019)

Mais: fi m da aposentadoria especial 
por periculosidade e da possibilidade de 
conversão de tempo especial em tempo 
comum acrescido. Há outros aspectos 
negativos, inclusive a instituição de um 

regime de capitalização. A previdência dos 
empregados poderá passar ao sistema 
fi nanceiro: cada um faz a sua poupança. 

Dado o atual parâmetro das 
relações entre os bancos e os 
consumidores, podemos esperar pelo 
pior para os trabalhadores em termos de 
retorno do dinheiro recolhido.  É  preciso 
derrotar a reforma que, na prática, 
signifi ca o fi m da aposentadoria. 

Prejuízos aos metroviários
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Uma publicação do

Torcida por ELAS na Copa do 
Mundo de Futebol!

No próximo sábado, 8/6, 
o Sindicato e o Fórum dos 

Trabalhadores do Setor Público no 
Estado de São Paulo promoverão 

um evento das 9h às 13h para 
debater a proposta e os efeitos 

da reforma da Previdência 
com a presença de Maria 

Lucia Fattorelli, auditora fi scal 
aposentada e coordenadora da 

Auditoria Cidadã da Dívida. A 
iniciativa conta com o apoio de 

diversas entidades sindicais na 
luta em defesa da aposentadoria e 

da Previdência Social. Participe!

ATO-DEBATE DIA 8/6:

SÁBADO, 8/6, das 9h às 13h
Na quadra do Sindicato

Expositora: Maria Lucia Fattorelli
Auditora fi scal aposentada e coordenadora 

da Auditoria Cidadã da Dívida

A quem interessa a 
reforma da Previdência?

A Seleção Feminina de Futebol vai entrar em campo 
neste domingo (9/6), às 10h30, na primeira partida da 
Copa do Mundo, contra a Jamaica. Vamos torcer pela 
Seleção e confraternizar nesse dia, a partir das 10h, no 
Sindicato.

Haverá roda de samba (mulheres podem trazer 
instrumentos e participar), churrasco (trazer meio quilo 
de algum alimento para assar), troca de figurinhas do 
álbum da Copa e futsal feminino na quadra da entidade. 

Venha torcer pela Seleção Feminina e divertir-se!


