
SIND. DOS TRAB. EM ENTIDADES SINDICAIS DO ESTADO DE MG > FILIADO A FITES

SITESEMG
informa

Nº 195  >>  13 DE MARÇO DE 2019

 No próximo dia 22, o Brasil sairá às ruas para 
o primeiro grande ato popular contra a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) enviada pelo governo ao 
Congresso que decreta a extinção futura da previdên-
cia pública no país. A expectativa do Sitesemg é que as 
entidades sindicais mineiras compreendam o que está 
em jogo e seus trabalhadores sejam liberados para re-
forçar o protesto.
 “Está claro que não se trata de uma reforma, 
mas de um plano para acabar com o sistema que te-
mos hoje. O que o governo quer é extinguir a solida-
riedade entre gerações que vigorou até agora e impor 
ao país o salve-se quem puder. É muito grave”, avalia 
Maurício da Silva Gomes, presidente do Sitesemg.
 Para o dirigente sindical, ao contrário do que 
o ministro Paulo Guedes afirma, o desmonte não visa 
combater privilégios, mas abrir espaço para que o sis-
tema financeiro passe a vender proteção ao trabalha-
dor que puder pagar. “A ideia é tornar a previdência 
um negócio lucrativo para meia dúzia de bancos. O 
Brasil não pode aceitar isso”.

Todos às ruas em 22 de março
PRIMEIRO GRANDE PROTESTO CONTRA FIM DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA ESTÁ MARCADO PARA ESTE DIA

ATAQUE AOS SINDICATOS VISA
ZERAR RESISTÊNCIA
 Para o Sitesemg, não é à toa que o governo 
tem feito de tudo para acabar com os sindicatos. O pri-
meiro passo foi dado em 2017, com a aprovação do 
desmonte trabalhista que, entre outras medidas, tor-
nou o Imposto Sindical facultativo.
 Já a publicação da Medida Provisória (MP) 873, 
feita às vésperas do Carnaval, proibiu o desconto em 
folha de outras contribuições e impôs a emissão de bo-
letos bancários. Ciente das dificuldades que os sindica-
tos terão para cumprir a nova regra, o governo quer, 
com isso, eliminar qualquer resistência organizada ao 
fim da previdência pública e à implantação da Carteira 
Verde e Amarela.
 “Ou seja, acabou a ‘zona de conforto’ na qual 
os trabalhadores em sindicatos imaginavam viver. Ne-
nhuma instituição sobrevive sem recursos”, observa 
Rogéria Cássia dos Reis Nascimento, secretária geral 
do Sitesemg.

DESMONTE DA PREVIDÊNCIA E 
CARTEIRA VERDE E AMARELA 
VÃO EMPOBRECER O PAÍS

 Não é difícil prever que o desmonte da 
previdência e a Carteira Verde e Amarela vão 
tornar o Brasil mais pobre. Se, por um lado, a 
alteração da idade mínima vai dificultar o acesso 
ao benefício para os atuais segurados e o gover-
no quer limitar o pagamento do BPC (Benefício 
de Prestação Continuada), destinado aos muito 
pobres e aos portadores de deficiência, isso sig-
nifica que menos dinheiro vai circular na econo-
mia e o país inteiro será afetado, especialmente 
aqueles que sobrevivem do mercado interno. 
 A Carteira Verde e Amarela vai provo-
car o mesmo efeito, pois os trabalhadores que 
serão forçados a aceitá-la terão que abrir mão 
de direitos como 13º salário e FGTS – ou seja, 
passarão a viver com menos recursos.
 “O Brasil precisa acordar para isso. Esta-
mos diante de ameaças gravíssimas ao bem-es-
tar das atuais e futuras gerações. Se não pro-
testarmos agora, a massa trabalhadora vai ficar 
mais pobre, e o país ainda mais desigual do que 
já é”, aponta Jadir da Silva Perez, diretor de Cul-
tura do Sitesemg.

SINDICATÁRIO (A), LUTE ENQUANTO É TEMPO. NOS VEMOS NAS RUAS!


