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Governo não sabe  
custo de capitalização, 

por isso sigilo.

No Chile, o sistema resultou 
em benefícios abaixo do 

mínimo e suicídios.

REFORMA

Previsão de crescimento 
do PIB reduz pela 8ª vez, 

de 1,95% para 1,71%.

ECONOMIA

Desemprego aumenta, 
com mais de 43 mil 

pessoas sem colocação.

TRABALHO CAPITALIZAÇÃO
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Feito para facilitar a interação entre o 
cidadão e deputados, o site Na Pressão é 

uma ferramenta de manuseio fácil e 
rápido para que você possa 
pressionar, de uma só vez, 

todos os parlamentares 
que pretendem retirar seus 

direitos Previdenciários.

Proposta do governo para 
ACT 2019 prevê reajuste zero, 
congelamento de salários e 
benefícios, do ATS e suspensão 
do SAN para mérito por 
antiguidade. Além disso, retirada 
de cláusulas para enfraquecer a luta 
contra a retirada de direitos.

NA PRESSÃO CAMPANHA SALARIAL

As principais centrais sindicais e as frentes 
Brasil Popular e Povo Sem Medo convocam todas 

as trabalhadoras e trabalhadores para grande 
mobilização em todo o País neste primeiro de maio 

contra a reforma da Previdência Social.

Em Brasília, a manifestação será no Taguaparque, em 
Taguatinga, como atos culturais e shows com

Vanessa da Mata, Odair José, Israel e Rodolffo,
entre outras atrações locais.  

MOBILIZAÇÃO E LUTA 
PARA MANTER

DIREITOS
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PALAVRA DO DIRETOR

Lutar com
firmeza

Ailton Gomes
DIRETOR STIU-DF

Falar do Dia do Traba-
lhador é relembrar as lu-
tas dos trabalhadores. Em 
primeiro de maio de 1886, 
trabalhadores norte ameri-
canos, em Chicago, fizeram 
uma greve por melhores 
condições de trabalho, por 
redução da carga de tra-
balho que era de 13 horas 
diárias para 8 horas. Traba-
lhadores morreram, sindi-

calistas foram condenados a 
morte, mas as arbitrarieda-
des contra os trabalhadores 
não os calaram e a chama 
dessa luta se tornou ainda 
mais forte e jamais se apa-
gou.

A maioria dos leitores 
desse texto possui um tra-
balho enquanto milhões 
estão desempregados. Cabe 
também a nós que estamos 
empregados, além de lutar 
por melhores condições de 
trabalho, lutar para que os 
que estão desempregados 
possam sair dessa condição 
e alcançar o direito a um 
trabalho digno.

É hora de não esmore-
cer, de unirmos, de buscar-
mos as informações ver-
dadeiras que nos darão a 
oportunidade de lutarmos 
com segurança e firmeza e 
assim construir uma socie-
dade mais justa, que garanta 
os direitos e o emprego dig-
no a todos os trabalhadores.

O depu-
tado Aliel 
M a c h a d o 
( P S B - P R ) , 
em pronun-
ciamento corajoso na Câmara 
dos Deputados, disse que o go-
verno “ofertou R$ 40 milhões 
para comprar votos e está 
dando cargos para deputados” 
votarem a reforma da previ-
dência. Governistas ficaram 
irados.

  MANDOU BEM

  MANDOU MAL
O vice-

-presidente 
da Repúbli-
ca, o general 
H a m i l t o n 
Mourão, disse a jornalistas 
franceses que a ditadura mili-
tar que vigorou no Brasil por 
mais de vinte anos “matou 
muito poucas pessoas”. Segun-
do Ministério Público Federal 
foram 434 mortes.

PEC da morte 
Durante a sessão de vota-

ção na CCJ da reforma da Pre-
vidência Social, o vice-líder do 
governo Bolsonaro na Câmara 
dos Deputados, Darcísio Pe-
rondi (MDB-RS), admitiu que 
a PEC 6/19 “sacrifica mais os 
pobres” e é aplaudido de pé 
pela oposição. “Enfim alguém 
do governo foi sincero e admi-
tiu isso”, disse a deputada Erika 
Kokay (PT-DF).

Nova política?
Bolsonaro se aposentou 

com 33 anos de idade. Agora, 
seus aliados querem cargos em 
troca dos nossos direitos Previ-
denciários. O presidente da CCJ 
na Câmara, Felipe Francischini 
(PSL-PR), exigiu do governo o 
cargo de presidenta da hidrelé-
trica binacional de Itaipu para 
a mãe dele. O salário? R$ 67 mil. 
Essa é a nova política?

Privatização?
Marque na sua agenda. Dia 

9 de maio você tem um com-
promisso com o seu futuro. 
Mas isso é agora, pois o seu em-
prego está em jogo, assim como 
o valor da conta de água, luz, 
tarifas bancárias e transporte. 
Contra a privatização da CEB, 
Caesb, Metrô e BRB, a CLDF 
fará reunião pública. Participe 
e pressione os distritais a não 
apoiarem essa iniciativa. 

Novo pibinho
Pela 8ª vez seguida, mer-

cado reduz a previsão de cres-
cimento do PIB brasileiro em 
2019. Desta vez, a projeção foi 
reduzida de 1,95% para 1,71%, 
segundo pesquisa divulgada 
no dia 22 passado pelo Ban-
co Central. As projeções para 
2020 também foram reduzi-
das de 2,58% para 2,50%.
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SETOR ELÉTRICO NA MÍDIA
Demissão

Trabalhadores 
da Eletrobras 
pressionam o 
governo Jair 

Bolsonaro a demitir 
o presidente da 
estatal, Wilson 

Pinto. Entre 
os motivos 

alegados pelos 
eletricitários estão 
irregularidades na 
gestão e a ligação 

com o ex-presidente 
Michel Temer, 
que responde 

a acusações de 
corrupção no setor.
Rede Brasil Atual

(22/04/19)

Privatização 
Apesar da 

resistência de alguns 
integrantes do 

Planalto, o processo 
de privatização 
da Eletrobrás 

está avançando. 
O presidente da 

Eletrobrás, Wilson 
Pinto, afirmou que 
os estudos sobre a 
venda da empresa 

continuam em 
andamento. A maior 
dúvida é como será o 
processo, se por meio 
de uma capitalização 

ou privatização.  
Estadão

(21/04/19)

Lucro
A receita da Rede 
Básica de Sistemas 
Existentes (RBSE), 

que engloba 
a indenização 
pelos ativos de 
transmissão de 
energia cujas 

concessões 
foram renovadas, 
contribuiu para 

o lucro líquido de 
R$ 1,071 bilhão 
registrado em 

2018 por Furnas 
Centrais Elétricas, 

subsidiária da 
Eletrobras.

Exame 
(17/04/19)

Nova diretoria
A Eletrobras 

confirmou Márcio 
Szechtman para 

a diretoria de 
Transmissão e 
Luiz Augusto 

Figueira para o 
cargo de Diretor 

de Administração 
da empresa. A 

decisão foi tomada 
pelo Conselho de 
Administração da 

Companhia, em 
substituição a José 

Antônio Muniz 
Lopes e Aracilba 
Alves da Rocha.
Canal Energia 

(15/04/19)

CURTAS
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DIA DO TRABALHADOR

TRABALHADORES PREPARAM ATOS NO PAÍS CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Em Brasília haverá apresenta-
ções culturais no Taguaparque 
com Vanessa da Mata, Odair 
José, Israel e Rodolffo, entre ou-
tras atrações locais.

Um grande dia de luta contra 
a reforma da Previdência Social. 
É o que está previsto no Dia In-
ternacional do Trabalhador. As 
Centrais sindicais CUT, Força 

Sindical, CTB, Intersindical, CSP-
-Conlutas, Nova Central, CGTB, 
CSB e UGT, além das frentes 
Brasil Popular e Povo Sem Medo 
estão convocando as trabalha-
doras e trabalhadores em todo 
o País para intensificar a mobi-
lização no dia primeiro de maio 
contra a PEC 06/19, proposta por 
Jair Bolsonaro (PSL), que avança 

no Congresso Nacional.
“Não podemos deixar essa 

reforma extremamente preju-
dicial para a classe trabalhadora 
avançar no Congresso. Temos 
que nos mobilizar, saindo as ruas 
dizendo não a essa proposta”, de-
fende a diretora do STIU-DF, Fa-
biola Antezana.

No dia primeiro de maio, os 

dirigentes sindicais vão anun-
ciar os próximos passos da luta 
para impedir a aprovação da 
PEC 06, que se for aprovada, fará 
com que as pessoas trabalhem 
por mais tempo, ganhando me-
nos. Além disso, com várias ou-
tras restrições Previdenciárias.

“As centrais estão construin-
do a data da greve geral. Por 

isso, é importante a realização 
de grandes atos do 1º de maio no 
Brasil inteiro”, diz o Secretário-
-Geral da CUT, Sérgio Nobre.

Em Brasília, estão previstos 
atos culturais no Taguaparque, 
em Taguatinga. Vão se apresen-
tar Vanessa da Mata, Odair José, 
Israel e Rodolffo, entre outras 
atrações locais.

A “nova política” prometida em campanha por Bolsonaro nunca 
entrou em campo. Talvez nem tenha chegado a vestir o uniforme no 
dia primeiro de janeiro, quando tomou posse. No dia em que a PEC 06 
foi aprovada na CCJ da Câmara, o governo prometeu a liberação de 
R$ 40 milhões em emendas para cada deputado que votasse a favor. 
O velho toma lá, dá cá. Se a matéria for aprovada por deputados e 
senadores, todas as pessoas que trabalham com carteira assinada ou 
em regime próprio terão que contribuir por mais tempo, ganhando 
menos. Os que já estão aposentados e seus beneficiários também se-
rão prejudicados.

Imagina uma torre de transmissão de energia elétrica com mais de 40 metros 
de altura. Imaginou? Agora pense numa pessoa com 65 anos de idade ou mais, lá 
em cima dela. Difícil, não é mesmo? Pois é isso que acontecerá se a proposta de 
reforma da Previdência Social apresentada pelo governo Bolsonaro for aprovada 
pelos deputados e senadores. Hoje, para se aposentar de forma especial, o ele-
tricitário precisa ter 25 anos de contribuição em atividade direta com a energia 
elétrica, sem a necessidade de idade mínima. Além disso, pode converter o tempo 
de especial em normal. Para isso basta multiplicar o período trabalhado na ativi-
dade de risco por 1.4. 

Agora, se a PEC 06/19 for aprovada, essa conversão deixa de existir e todos os 
profissionais terão, necessariamente, que trabalhar por 25 anos. Veja este exem-
plo. Digamos que o eletricitário tenha trabalhado 20 anos na atividade de risco 
e foi transferido para um setor administrativo. Esse período trabalhado não po-
derá mais ser convertido em especial, sendo contabilizado apenas em normal, 
que passará para 40 anos. Ou seja, terá que trabalhar mais 20. E veja este outro 
caso. Em vez de transferência para outra área, digamos que o profissional se afas-
tou do trabalho por problemas de saúde. Enquanto não retornar para cumprir 
os cinco anos que faltam, não poderá requerer a aposentadoria especial. E se 
não conseguir mais retornar à atividade de risco esse tempo será contabilizado 
como normal. Nesse caso hipotético, a aposentadoria será proporcional ao tempo 
de contribuição. “É um retrocesso imenso para nós eletricitários se essa PEC for 
aprovada. Por isso precisamos nos mobilizar contra essa reforma”, alerta o presi-
dente da Furcen e diretor do STIU-DF, Alairton Gomes.

O site “Na Pressão” é uma ferramenta disponível para facilitar 
a interação entre cidadãos e parlamentares. Para pressionar os de-
putados indecisos ou favoráveis à PEC é só acessar a página www.
napressao.org.br clicar em “Campanhas” e pressionar o botão “ativar 
ultra pressão”. Pronto. Um e-mail será enviado para todos esses par-
lamentares. Você também pode mandar uma mensagem de apoio 
aos deputados que são contra a proposta de reforma da Previdência 
Social. “Somente pressionando os parlamentares podemos vencer 
essa proposta nociva que propõe reduz os nossos direitos”, destaca o 
diretor do STIU-DF, Victor Frota.

Todos perdem com a reforma da Previdência Social. Mas as mu-
lheres serão as mais prejudicadas. Isso porque pelo atual sistema Pre-
videnciário elas podem se aposentar com o valor integral quando 
atingem 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. Também po-
dem requerer aposentadoria na integralidade pelo fator 86, que é a 
soma da idade mais o tempo em que contribuiu para a Previdência. 
A proposta de Bolsonaro além de acabar com o fator 86, que é mais 
favorável para quem trabalha, institui para elas a idade de 62 anos e 
40 de contribuição. Também altera o auxílio maternidade. “Nenhum 
governo foi tão maldoso com as mulheres do que este. Mas o que es-
perar de uma pessoa que passou a vida inteira dizendo que mulher 
tem que ganhar menos, que fraquejou quando teve uma filha e que 
não contrataria uma trabalhadora porque engravida. Ingênuas fo-
ram aquelas que não levaram isso em consideração na eleição e ele-
geram esse misógino”, aponta a diretora do STIU-DF, Rosângela Rosa.

TOMA LÁ, DÁ CÁ! FIM DA APOSENTADORIA ESPECIAL

AS MULHERES NA REFORMA DO BOLSONARO

NA PRESSÃO
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MAIS 43 MIL PESSOAS ENTRARAM PARA A LISTA DE DESEMPREGO NO BRASIL

CAMPANHA SALARIAL NAS FEDERAIS

PREVIDÊNCIA NO CHILE, REFERÊNCIA PARA O BRASIL, ESTÁ LEVANDO IDOSOS AO SUICÍDIO

GOVERNO NÃO SABE QUANTO CUSTARÁ TRANSIÇÃO PARA CAPITALIZAÇÃO NA PREVIDÊNCIA    

Segundo dados divulga-
dos no dia 24 passado pelo 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged), o mercado de tra-
balho formal apresentou 
no mês de março, em todo 
o País, saldo negativo de 
43.196 empregos com car-
teira assinada. Foram admi-
tidas 1.216.177 de pessoas, 

Seguindo a política de 
retirada de direitos do go-
verno Bolsonaro, a Eletro-
bras apresentou proposta 
de ACT 2019. Reajuste de 
0% em todas as cláusulas 
econômicas como salários e 
benefícios da categoria, re-
dução do adicional de férias, 
congelamento do Adicional 
de Tempo de Serviço (ATS), 
suspensão do Sistema de 
Avanço de Nível (SAN) para 
os trabalhadores com méri-

enquanto outras 1.304.373 
perderam o emprego no 
período. “Infelizmente, es-
tamos retornando ao passa-
do. Era exatamente isso que 
vivíamos na década de 90. 
Quem viveu se recorda. As 
taxas de desemprego eram 
elevadíssimas, privatizações 
e proposta de reforma da 
Previdência Social. Todo o 

to de antiguidade, supressão 
da cláusula que garante o re-
passe das mensalidades sin-
dicais, que viabilizam a luta 
dos trabalhadores contra a 
retirada de direitos, além da 
redução de dirigentes sin-
dicais liberados. “Nunca re-
cebemos uma proposta tão 
ruim, nem mesmo no gover-
no Temer. Querem simples-
mente acabar com nossos 
direitos e isso não podemos 
permitir. Portanto, temos 

O professor da Faculda-
de de Economia e Negócios 
da Universidade do Chile e 
conselheiro regional da Or-
ganização Internacional do 
Trabalho (OIT), Andras Utho-
ff, falará no 20º Congresso 
Nacional dos Participantes 
de Fundos de Pensão sobre a 

ônus da crise econômica co-
locado nas costas do traba-
lhador. Os mais novos, que 
não vivenciaram aquilo, tal-
vez achassem que os tempos 
de políticas sociais pujantes 
nas décadas seguintes fos-
sem algo consolidado, mas 
não. É um processo de luta 
histórica”, avalia o diretor do 
STIU-DF, David de Oliveira.  

que nos unir e nos mobili-
zar para sairmos vitoriosos 
nesse processo”, explica o 
diretor do STIU-DF, Flávio 
Figueirôa. Após solicitação 
das entidades sindicais, o 
ACT vigente será prorroga-
do por mais 30 dias, conta-
dos a partir de 30/04/2019. 
Assembleias estão sendo 
realizadas e o indicativo do 
CNE é pela rejeição da pro-
posta e a retomada das dis-
cussões. 

situação atual do sistema de 
previdência chileno. Há 40 
anos, o Chile implementou 
o modelo de capitalização 
na previdência. Hoje, os efei-
tos negativos são evidentes 
e afligem a população com 
benefícios abaixo do salário 
mínimo do país, o que vem 

Segundo técnicos do 
Ministério da Economia, o 
governo não faz a mínima 
idéia de quanto custará a 
transição para um eventual 
sistema de capitalização da 
Previdência Social no Brasil. 
Essa declaração contradiz o 
ministro Paulo Guedes. Se-
gundo ele, haverá economia 
de R$ 1 trilhão caso a refor-

resultando nos maiores ín-
dices de suicídio entre idosos 
na América Latina.

Este ano, o tema central 
do 20º Congresso Nacional 
dos Participantes de Fundos 
de Pensão é a defesa dos di-
reitos sociais, algo essencial 
na atual conjuntura em que 

ma seja aprovada. “Não foi 
feito o cálculo porque isso 
depende do modelo que for 
implementado. O ministro 
está falando sobre o impac-
to que permitiria ao Estado 
ter equilíbrio fiscal”, disse o 
secretário-adjunto de Pre-
vidência, Leonardo Rolim. 
Com a capitalização, cada 
pessoa contribui para si, 

o governo tenta aprovar uma 
reforma que acabará com-
prometendo a aposentadoria 
de milhões de brasileiros. O 
evento ocorrerá em São Pau-
lo e contará com a participa-
ção de diversos especialistas, 
dirigentes e representantes 
de importantes categorias.

sem a contrapartida do em-
pregador ou do Estado. No 
entanto, o governo terá que 
continuar pagando as apo-
sentadorias do modelo anti-
go, mas sem as contribuições 
dos trabalhadores. “Então, de 
onde virão esses recursos? 
Ninguém sabe. Nem mesmo 
o governo”, aponta o diretor 
do STIU-DF, Íkaro Chaves.


