
No dia 20 de fevereiro, o presi-
dente Jair Bolsonaro apresentou 
sua proposta de Reforma da Previ-
dência, que na verdade é uma pro-
posta para acabar definitivamente 
com a previdência social no Brasil. 

Para nós, trabalhadores e tra-
balhadoras, não teve surpresas: 
a proposta do governo retira 
nossos direitos e favorece os 
mais ricos e poderosos. A Refor-
ma diminui o valor de benefícios 
e aumenta nosso tempo de tra-
balho e contribuição. 

Qualquer um que estuda a pro-
posta não tem dúvidas que a clas-
se trabalhadora será muito preju-
dicada se a Reforma for aprovada. 
Mas, a propaganda do Governo e 
da mídia tenta nos convencer de 
que a proposta é a única capaz de 
resolver os problemas do país. 

 

|| As mentiras da imprensa e do 
Governo 

A principal mentira contada é que 
a Previdência seria deficitária, mas 
ela é superavitária, porque segundo 
a Constituição, no seu artigo 194, 
ela faz parte da Seguridade Social, 
que “compreende um conjunto in-
tegrado de ações de iniciativa dos 
poderes públicos e da sociedade, 
destinado a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à Previdência So-
cial e à assistência social”. Portan-
to, ela é financiada de forma inte-
grada 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. To-
dos 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 deixarão de recebê-las. Por-
tanto, essa Reforma não é para 
acabar com os privilégios, é para 
acabar com a nossa aposentaria, 
de trabalhadores e trabalhadoras. 

 

|| A Reforma do Governo só benefi-
ciará os ricos e poderosos 

Os ricos e poderosos querem, 
principalmente, alterar o regime da 
previdência. O regime atual é de 
solidariedade, isto é, quem traba-
lha contribui para quem está apo-
sentado e soma-se a essa contri-
buição os impostos e a contribui-
ção patronal. A proposta do Go-
verno é mudar para o regime de 
capitalização, quer dizer, a contri-
buição dos trabalhadores e traba-
lhadoras irá para os banqueiros 
para que eles possam usar nosso 
dinheiro para a especulação no 
mercado financeiro. 

O regime de capitalização terá 
duas consequências imediatas: 1) 
irá enriquecer mais ainda os ban-
queiros, pois eles vão receber esse 
recurso e sem dúvida alguma irão 
tirar o lucro deles; 2) nós nunca 

saberemos o valor das nossas 
aposentadorias, porque dependerá 
do rendimento no mercado finan-
ceiro. Outra consequência bem 
possível é simplesmente ninguém 
receber aposentadoria, se o mer-
cado financeiro passar por uma 
crise econômica, igual àquela de 
2008 e 2009. 

 

| Demais mudanças que prejudi-
cam a classe trabalhadora: 

*Acaba com a aposentadoria por 
tempo de contribuição; 

*Tempo mínimo de aposentadoria: 
mais 5 anos, passando de 15 para 
20 anos; 

*Mulheres irão trabalhar mais 7 
anos: idade mínima sobe para 62 
anos e o tempo mínimo de contri-
buição sobe para 20 anos. 

*Tempo mínimo de contribuição 
para receber o valor integral au-
menta mais 10 anos, subindo de 
30 para 40 anos. 

*O BCP, pago aos mais pobres se-
rá reduzido para 400 reais, pas-
sando para um salário mínimo 
quando o idoso chegar aos 70 
anos. 

*A pensão por morte será limitada 
a 60% com adicional de +10% por 
dependente. 

 

Por isso temos que lutar contra a 
Reforma da Previdência e defender 
nossos direitos. 
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Os trabalhadores e trabalhado-
ras de hotéis, restaurantes e simi-
lares, sofrem com o abandono do 
sindicato que deveria defender os 
interesses da categoria. 

A burocracia sindical deixa bem 
claro que não representa estes 
trabalhadores, se mantém omisso, 
não convoca assembleia geral pa-
ra discutir sobre a campanha sa-
larial e sequer fornece a Conven-
ção coletiva de trabalho (CCT) aos 
trabalhadores. 

Os burocratas do sindicato não 
só fingem representar a catego-
ria, mas também manipulam pa-
ra que não haja uma organização 
autônoma dos trabalhadores e 
trabalhadoras. 

As consequências deste desca-
so, é a exploração com arrocho 
salarial, assédio moral, perda de 
direitos da categoria. 

O constante assédio moral no 
trabalho, cometida principalmen-
te pelos prepostos das empre-
sas, que causam sérios danos 
aos que trabalham, afetando a 
dignidade e integridade, desmo-
tivando homens e mulheres que 
se dedicam ao seu sustento e de 
suas famílias. 

A organização autônoma dos 
trabalhadores e trabalhadoras é a 
saída para combater estes ata-
ques e conquistar melhores condi-
ções de trabalho e salário. 

|| Unir os comerciários e comerciá-
rias, para derrubar o acordo coleti-
vo que retirou os 100% 

A ganância da classe patronal 
não tem limites. 

Em 2017, os supermercados ti-
veram um faturamento de R$358,2 
bilhões, segundo a Abras. 

Em 2018 mesmo com a greve 
dos caminhoneiros houve um 
crescimento de 2,07% para o setor 
supermercadista. 

Mesmo com estes lucros, a clas-
se patronal ciente da desorganiza-
ção e desmobilização da nossa 
categoria, tira proveito e assina 
acordo com o Sindicato dos Co-
merciários, retirando o direito do 
pagamento de acréscimo de 100% 
nas jornadas de trabalho aos do-
mingos e feriados. 

O decreto de número 9.127/17, 
não cita a retirada do acréscimo, 
mas os patrões se aproveitam da 
situação e contam com a benevo-
lência da direção do sindicato. 

Nossa categoria tem que se 
organizar e reivindicar o direito 
perdido. 

 

|| Nossa paralisia gera lucros pa-
ra os patrões. 

Lute!!! A única coisa que temos a 
perder são as correntes que nos 
escravizam. 

 

CAMPANHA SALARIAL 

| Retorno do pagamento de 100% 
nas jornadas de trabalho aos do-
mingos e feriados. 

| Mudar o mês da campanha sa-
larial para setembro / outubro. 

| 8% de reajuste salarial. 

| Acréscimo de mais 30 dias na 
licença maternidade. 

| Fechamento das lojas nos dias 
24/12 e 31/12 às 16 horas. 

| Pagamento de insalubridade 
para os trabalhadores que mani-
pulam alimentos. 

| Fechamento de todas as lojas 
de supermercados às 14 horas 
nos domingos e feriados. 

| Pagamento da PL para todos os 
trabalhadores/as com distribuição 
igualitária. 

| Limitar desconto no plano de 
saúde e alimentação. 

| Bônus natalino de R$ 200,00. 

 

* 
*  * 

 

* O Boletim Chega de Escravidão é 
a continuidade do Diário Classista. 
Mudamos o nome para Chega de 
Escravidão para facilitar a nossa 
comunicação com nossa página 
no facebook.* 
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