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Governo Bolsonaro propõe destruir a previdência social
No último dia 20 de feve-

reiro, o presidente Jair 
Bolsonaro apresentou sua 
proposta de Reforma da Pre-
vidência, que na verdade é 
uma proposta para acabar 
definitivamente com a pre-
vidência social no Brasil.
A proposta do Governo foi 
recebida com muita euforia 
pela imprensa e pelos 
poderosos, empresários, 
donos das indústrias, 
lojas, mercados, fazendas 
e bancos. Todos os 
representantes do poder 
e dos mais ricos afirmam 
que essa reforma é 
necessária e inevitável.
Entretanto, quando 
nós, trabalhadores e 
trabalhadoras, passamos a 
ler   as  propostas   percebemos 
a grande verdade: 

somente nós somos os 
prejudicados. Nós teremos 
que trabalhar muito mais 
antes da aposentadoria, 
principalmente as 
mulheres, as professoras, 
os/as precarizados/as e os/
as trabalhadores/as rurais 
serão os mais prejudicados.

As mentiras da imprensa 
e do Governo  
A principal mentira contada 
é que a Previdência é 
deficitária, mas ela é 
superavitária, porque 
segundo a Constituição, no 
seu artigo 194, ela faz parte 
da Seguridade Social, que 
“compreende um conjunto 
integrado de ações de 
iniciativa dos poderes 
públicos e da sociedade, 
destinado a assegurar os 

direitos relativos à saúde, 
à Previdência Social e 
à assistência social”. 
Portanto, ela é financiada 
de forma integrada pela 
folha de salários, Cofins, 
CSLL e outras fontes, o que 
garante o seu superavit.
Outra mentira é que a 
Reforma irá acabar com 
os privilégios. Todos nós 
sabemos   que no Brasil 
existe o direito adquirido, 
ou seja, aqueles políticos, 
juízes e militares de alta 
patente que recebem 
as chamadas super-
aposentadorias não irão 
deixar de recebê-las. 
Portanto, essa Reforma 
não é para acabar com os 
privilégios, é para acabar 
com a nossa aposentaria, 
de trabalhadores e 
trabalhadoras.  

Nosso dinheiro irá 
para os banqueiros 
A proposta mais importante 
para os ricos é a mudança 
da previdência para o 
regime de capitalização, ou 
seja, nossas contribuições 
ficarão sobre o controle das 
instituições bancárias que 
irão utilizar nosso dinheiro 
para enriquecer e especular 
no mercado financeiro. 
Hoje a Previdência se 
baseia em um regime 
de solidariedade, isto é, 
quem trabalha contribui 
para a manutenção das 
aposentadores, mantendo 
a Previdência Social 
como direito adquirido 
e compartilhado entre 
os trabalhadores. Mas o 
Governo e empresários 
querem por fim nisso.

O que 
muda com 
Reforma da 
Previdência?
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Analisando bem o 
contexto histórico 
dos/as trabalhado-
res/as do comércio 

no Brasil, percebe-se que a 
nossa categoria de comer-
ciários sempre foi atacada 
e oprimida sem oferecer 
o mínimo de resistência. 
Isso acontece porque a 
sociedade brasileira tem 
uma longa tradição auto-
ritária, uma sociedade im-
posta de cima para baixo, 
da dominação do homem 
pelo homem por meio da 
opressão e da explora-
ção de quem trabalha.

Em 2017 foi realizada mais 
uma prática de autoritaris-
mo contra nós: foi assinado 
o decreto nº 9.127/2017, 
que alterou o decreto nº 
27.048 de 1949, para in-
cluir o comércio varejista 
de supermercados entre 
as atividades autorizadas 
a funcionar permanente-
mente aos domingos e fe-
riados, passando a ter o 
status de serviço essencial. 
Assim, os supermercados 
podem abrir aos domingos 
e feriados sem a necessi-
dade de negociação com 
sindicatos e municípios.

Diante desse decreto que 
ameaça nossos direitos, 
temos que nos organizar 
e pressionar o Sindicato 
dos Comerciários do Rio 
de Janeiro a não assinar 
a nova convenção coleti-
va que retira o adicional 
de 100% nas jornadas 
de trabalho aos domin-
gos e feriados. Na verda-
de, temos que EXIGIR 
o pagamento de 100% 
para todos/as trabalha-
dores/as do comércio.
Não temos outra opção se 
não a nossa auto-organiza-
ção. Temos que conversar 
com todos os nossos com-
panheiros e companheiras 
de trabalho, temos que 
nos reunir em Círculos Au-
tônomos de Trabalhadores 
e Trabalhadoras para de-
bater quais são as formas 
de luta e resistência co-
letiva. Sem essa auto-or-
ganização continuaremos 
perdendo nossos direitos.
Com o avanço dos podero-
sos, governantes e patrões 
sobre os nossos direitos 
trabalhistas e sociais, só 
nos resta a utopia coletiva 
visando a recuperação das 
causas perdidas. É preciso 
reconhecer que de certa 
forma houve erros em não 
perceber os avanços cri-
minosos dos patrões. Nós 
não podemos deixar que 
os poderosos destruam di-
reitos pelos quais lutamos 

A luta dos comerciários e comerciárias
pagamento de 100% nas jornadas de trabalho aos domingos e feriados

Por Comerciários Em Ação - www.facebook.com/ChegaDeEscravidao

Trabalhadoras e Trabalhadores dos Supermercados Mundial 
paralisam atividades contra a reforma trabalhista 
e pelo pagamento dos 100% das jornadas de trabalho.

por tantas décadas. 
Não podemos permitir 
que nossas condições 
de trabalho piorem 
ainda mais. Não pode-
mos permitir que nos-
sos salários sejam ain-
da mais arrochados.
Sozinhos e desorgani-
zados somos presas fá-
ceis, mas organizados 
somos fortes, podemos 
resistir e exigir nossos 
direitos, melhores con-
dições de trabalho e 
melhores salários. As-
sim, vamos multiplicar 
a campanha EXIGIN-
DO o pagamento de 
100% para todos/
as trabalhadores/
as do comércio aos 
domingos e feriados 
e vamos nos unir ao 
conjunto da clas-
se trabalhadora na 
luta contra a Refor-
ma da Previdência e 
Trabalhista!  

Acesse o Facebook:
 Chega de Escravidão

Leia o Boletim
“Chega de 

Escravidão” - 
Publicação dos 

Comerciários em 
Ação.

Chega de Escravidão é uma publicação do Sindicato de Vários Ramos - RJ filiada a Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil.

e-mail: lutafob@protonmail.com / Twitter: @LUTAFOB / Facebook: FederaçãodasOrganizaçõesSindicalistasRevolucionáriasdoBrasilFOB
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8M: Dia Internacional de 
Luta das Mulheres
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O dia 8 de Março (8M) 
é internacionalmente 
conhecido como o Dia das 

Mulheres. Mas alguém sabe explicar 
por que essa data foi escolhida como 
o  Dia Internacional das Mulheres?

O 8M é uma referência as lutas 
históricas das nossas companheiras 
operárias do final do século XIX e 
início do século XX, em especial 
do papel central das operárias da 
cidade de Petrogrado durante a 
Revolução Russa de 1917.A

Revolução Russa aconteceu em 
dois momentos, em fevereiro com 
a derrubada do regime ditatorial do 
Czar e o início do Governo Provisório 
presidido por Kerensky. Para muitos 
a Revolução estava resolvida, mas 
não para as operárias russas.

Em março as operárias de 
Petrogrado deflagraram uma greve 
denunciando que o Governo de 
Kerensky estava traindo as causas 
da revolução. Por isso, podemos 
afirmar que se não fosse a coragem 
das operárias o segundo momento 
da Revolução Russa, em outubro 
daquele mesmo ano, não teria 
ocorrido.

Nós, as mulheres brasileiras, 
também temos um longo histórico 

de lutas e resistências, desde 
Dandara de Palmares, símbolo da 
luta das mulheres negras contra 
a escravidão e contra o racismo. 
Apesar da história em geral não 
fazer referência às nossas lutas, 
nós sempre tivemos presença ativa 
nas lutas e nas greves operárias 
do Brasil após a abolição da 
escravatura.

A luta atual das 
mulheres trabalhadoras

Não é exagero afirmar que 
as nossas lutas pela igualdade e 
contra o machismo (poder opressor 
exercido pelos homens) e contra 
a misoginia (ódio ou menosprezo 
pelas mulheres) no Brasil já tem 
a duração de séculos. E mesmo 
assim, há muitas lutas pelo 
caminho. Estamos muito longe de 
uma sociedade igualitária entre 
mulheres e homens.

Nós, mulheres trabalhadoras, 
recebemos em média salários 
inferiores aos dos homens, 
ocupamos as profissões mais 
desvalorizadas, trabalhamos em 
condições precárias e, em média 
a nossa jornada de trabalho é 
maior do que a média de trabalho 

dos homens, especialmente pela 
dupla jornada de trabalho, isto é, 
além do trabalho fora, nós somos 
as responsáveis pelas tarefas 
domésticas. Resumidamente, os 
empresários se aproveitam da 
posição inferior que nos é imposta 
para exercer sobre nós uma 
exploração ainda maior.

Além de toda essa exploração, 
ainda estamos submetidas à 
violência e ao assédio. No ano 
passado foram registrados 15.925 
mil casos de feminicídios, segundo 
o “Mapa da Violência Contra a 
Mulher – 2018”. Os casos de assédio 
sexual nas ruas, principalmente 
no caminho de casa para o estudo 
ou de casa para o trabalho, e nos 
locais de estudo e trabalho também 
se multiplicam. Ou seja, nossa 
realidade é extremamente violenta.

Por isso, conclamamos a 
todas nós, mulheres da classe 
trabalhadora, à insurgência. Vamos 
nos insurgir contra todas as formas 
de exploração e opressão. Vamos 
exigir a igualdade entre mulheres 
e homens.

Viva a Luta das Mulheres Trabalhadoras!
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O prefeito-bispo do Rio de 
Janeiro, Marcelo Crivella 
(PRB), é mais um político 
a maltratar as trabalha-

doras e trabalhadores. No caso da 
saúde pública isso é mais claro ainda. 
Deixando acabar o atendimento ao 
povo. Sucateando o já precário siste-
ma de saúde, ao ponto de deixar tra-
balhadoras e trabalhadores da saúde 
sem salário por mais de três meses. 
O sofrimento e a morte faz parte do 
dia a dia da população carioca na saú-
de. Enquanto isso o prefeito e seus 
apoiadores nada sofrem. O povo fica 

com um atendimento cada dia pior.
Hospitais como Salgado Filho, no 

Méier, Albert Schweitzer, em Realen-
go, e Evandro Freire, na Ilha do go-
vernador, são sucateados. Superlo-
tação, trabalhadoras e trabalhadores 
sem salários e redução de leitos na 
UTI são a realidade desses hospitais.

Na outra ponta do sistema, equipes 
de médico da família e das clínicas da 
família estão com salários atrasados 
e alguns foram demitidos para redu-
zir “gastos” com a saúde do povo. 

O modelo de OS implantado por 

Eduardo Paes (antes no PMDB 
e agora no DEM) e continua-
do por Crivella é um fracas-
so. Anunciado como salvador 
da saúde pública, esse mo-
delo só serve para enrique-
cer organizações vinculadas 
a políticos e empresários.

Fica cada vez mais claro que 
a saída para nossos problemas 
é a ação direta, “Nós por Nós”. 
Protestos, manifestações, gre-
ves, ocupações, fechamento 
de vias. É preciso solidarieda-
de de cada um de nós. A mor-
te e sofrimento de cada um do 
povo é nossa morte e sofri-
mento. Para uma vida melhor 
é preciso se auto-organizar 
pela defesa da vida em cada 
local de moradia, estudo e tra-
balho. Não podemos ficar ca-
lados diante dessa calamidade 
e das mortes diárias decorren-
tes do descaso com a saúde.

Não Vote, Lute!
Se Organize!

Crise da Saúde no Rio atinge trabalhadores
4

O ano de 2019 começa e 
uma realidade revoltan-
te continua: o genocí-

dio do povo negro e pobre mora-
dor das favelas do Rio de Janeiro.

Numa suposta ação policial para 
impedir o confronto entre facções 
de traficantes, os agentes do BOPE 
e do Choque foram responsáveis 
pela morte de 15 pessoas no Morro 
do Fallet, no último dia 9 de feverei-
ro. A polícia e as autoridades afir-
mam que todos eram traficantes 
mortos em confronto, entretanto, 
moradores e parentes das vítimas 
denunciam torturas e execuções.

Uma outra barbaridade está 
sendo denunciada: moradores das 
favelas próximas a Cidade da Po-
lícia denunciam que um franco-
-atirador da PM tem feitos disparos 
e já teria assassinado cinco mora-
dores e ferido outro. Numa prova 
de que as forças de repressão e 
as autoridades desprezam com-
pletamente as vidas dos pobres, 
negros e moradores das favelas.

Uma criança negra de 11 anos, 
Jenifer Gomes, moradora de Tria-
gem, foi assassinada com um tiro 
de fuzil no peito. Kátia Cilene, mãe 
de Jenifer, acusa a PM pelo assas-

sinato, pois os policiais en-
traram na favela atirando.

Temos que parar esse 
genocídio. Não podemos 
aceitar passivamente esse 
genocídio cometido pelas 
forças policiais do Estado.

Mais um capítulo do genocídio do povo negro!

Reaja ou será morto! 
Reaja ou será morta!
Pelo fim imediato do 
genocídio do povo negro!


