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TRABALHADORES DOS
SERVIÇOS ESSENCIAIS INFORMAM

Areforma da Previdência que está em 
pauta tanto pelo governo federal quanto 
o municipal de São Paulo tem como 

resultado um grande ataque à aposentadoria. 
A reforma de Bolsonaro representa a 
impossibilidade de o trabalhador se aposentar. 
Já o Sampaprev elevou de 11% para 14% a 
contribuição dos servidores municipais para a 

aposentadoria, um verdadeiro confisco salarial 
que atinge até os já aposentados. 

Prestamos nossa solidariedade à greve dos 
servidores municipais de São Paulo e estamos 
juntos na luta contra a reforma da Previdência de 
Bolsonaro. Nos somaremos às mobilizações, assim 
como iniciaremos nossa luta contra a privatização 
das empresas públicas do Estado de São Paulo.

Todo apoio à greve dos 
trabalhadores municipais!
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Bolsonaro e Doria querem vender todo 
nosso patrimônio! 

Enquanto outros países expandem suas 
empresas e protegem seus mercados, no 
Brasil a dupla Bolsonaro & Doria quer 
instituir de vez uma política de desmonte 
do Estado e tenta realizar a entrega de 
empresas, serviços e de todo patrimônio 
público possível para empresários e 
investidores. 

Sabesp, Metrô, Fundação Casa, CPTM e 
EMAE são os alvos no Estado de São Paulo 
para a privatização.

Frente a esse quadro preocupante, os 
trabalhadores dessas empresas vêm a 
público denunciar essas intenções nefastas 
à sociedade.

 Aumento nas contas e falta de água 
por serviços mal executados, aumento na 
passagem de transporte público, atraso nos 
trens, maior risco de acidentes no metrô e 
aumentos na conta de energia elétrica são 

apenas alguns dos efeitos da privatização 
destes setores.

Brumadinho
As mortes em Brumadinho (MG) 

foram provocadas pela privatização da 
Vale. Com a venda, os instrumentos de 
fiscalização e prevenção de acidentes foram 
enfraquecidos.

Privatização mata

FomeFome
Foram anos de isenção de impostos cedidos à 
Ford e concessões salariais para garantir em-
pregos. E, sem nenhuma cerimônia, a empresa 
anuncia o fechamento da fábrica no ABC dei-
xando milhares de funcionários desesperados.

Todo apoio aos pais e mães de família. 
Exigimos que a empresa volte atrás desta decisão.
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