
 BASTA! 
 BASTA! 

O povo tem direito a serviços públicos 
de qualidade. Não ao desmonte e às 
privatizações!

O país no abismo: fome, miséria, 
desemprego são os ‘legados’ de Temer

O desemprego voltou a crescer no país. Mais de 27 milhões de 
brasileiros já não têm garantia de como sustentar suas famílias. 
Tudo aumenta, menos o salário de quem ainda tem um emprego. 
Cada vez mais trabalhadores vivem de bicos ou terceirizados, 
onde o desrespeito é a regra. A reforma trabalhista prometia 
novos postos de trabalho, mas criou o tal ‘contrato intermitente’ 
que deixa o trabalhador à mercê do patrão. Carteira de trabalho 
assinada está virando “luxo”.

A mortalidade infantil, a fome e doenças que já tinham sido 
erradicadas, como o sarampo, voltam a assombrar a população. 
A greve dos caminhoneiros escancarou também que o preço dos 
combustíveis e derivados está virando caso de saúde pública. Mais 
de 1 milhão de pessoas voltaram a cozinhar com carvão, álcool e 
outros improvisos, causando mais acidentes domésticos.

Toda essa situação atinge mais às mulheres, que são hoje 
as únicas ou principais provedoras de 4 em cada 10 lares 
brasileiros, segundo o IBGE. Com falta de vagas em creches e 
leitos em hospitais (que vai piorar com a EC-95), fica nas costas 
delas o cuidado com crianças, doentes e idosos, dificultando a 
permanência no emprego e alimentando os ciclos da miséria e da 
violência doméstica.

Não vamos 
pagar a 

conta!

Não vamos 
pagar a 

conta!
Avança o desmonte dos serviços públicos. A saúde e a 

educação estão um caos, que vai piorar com a “reforma” do 
Ensino Médio e a Base Nacional Comum Curricular. Faltam 
professores nas escolas, falta remédio nos postos de saúde, não 
tem concurso público. O preço da luz é um roubo. E quem sofre 
as consequências é o povo trabalhador.

Os governos tiram dinheiro da educação, da saúde e dos 
serviços sociais para os juros da dívida. Sem falar na corrupção. 
Tentam jogar a população contra os servidores públicos com 
mentiras. O funcionário público não é o culpado de tudo isso. É 
também uma vítima - está sendo terceirizado ou eliminado.

A culpa dessa situação é dos governos, patrões e banqueiros, 
que colocam limites nos gastos com o que é direito do povo para 
continuar nos roubando direitos. Por isso aprovaram a emenda 
constitucional 95 (EC-95), que congela os investimentos na 
saúde, educação e assistência até 2036.

FÓRUM DE SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO



A unidade dos trabalhadores e servidores públicos na greve 
geral do ano passado adiou a reforma da Previdência de Temer. 
Essa vitória foi possível porque várias categorias mostraram aos 
deputados e senadores que seus nomes e rostos seriam “lembrados” 
no processo eleitoral caso votassem contra os trabalhadores.

Esse é o momento de retomar as ruas para manter nossos direitos 
e arrancar conquistas. Esse dia 10 de agosto de 2018 foi marcado 
como um início de novas lutas e resistências. Nós que lutamos todos 
os dias pela sobrevivência vamos às ruas batalhar por nossos direitos. 
Juntos novamente, porque juntos somos mais fortes.

Tomar as ruas para garantir nossos direitos

Sindsef-SP (Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal do Estado de São Paulo), Sintrajud (Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo), 
Sinsprev (Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência no Estado de São Paulo), SinTUFABC (Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC), Sinasefe 

(Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica), Assibge (Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE), Sinal (Sindicato Nacional dos 
Funcionários do Banco Central do Brasil), Subsedes Santo André e Taboão da Serra da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo).

Salário e trabalho decente, com carteira assinada, 
jornada definida e direitos trabalhistas!

Negociação coletiva e data-base para os servidores, já!
Em defesa do direito à aposentadoria, nenhuma 

reforma que retire direitos! Não à PEC 287-A!
Em defesa do emprego e de salários dignos, revogar a 

reforma trabalhista e a lei das terceirizações!
Abaixo a Portaria 193/2018/MPDG (remoções forçadas)!

Descongelar o orçamento social: revogação da EC-95!
Não às privatizações e desmonte das estatais!

Tirem as mãos da nossa aposentadoria
Os grandes canais de comunicação, junto com os governos, há 

anos mentem sobre a previdência. Dizem que há um “rombo” nas 
contas e que seria necessária uma nova “reforma”. Depois de 1998, 
no governo Fernando Henrique, foram feitas mais duas “reformas da 
Previdência” - a de 2003, com Lula, e as mudanças nas pensões em 
2012, com Dilma. O que melhorou na sua vida? Nada, né? Só piorou 
para todo mundo. Trabalhamos mais tempo, a aposentadoria é 
cada vez menor e o discurso do “rombo” continua.

O verdadeiro problema da Previdência é a sonegação. Apenas 
61 empresas devem mais de R$ 25 bilhões, segundo dados 
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (com dívidas 
acima de R$ 100 milhões cada uma).

Temer, os presidenciáveis de todos os grandes partidos (PSDB, 
MDB, DEM, PT) e seus aliados voltam a ameaçar os trabalhadores 
com uma nova “reforma” da Previdência depois das eleições. 
Querem achatar ainda mais as aposentadorias e obrigar os 
trabalhadores a jogar sua velhice nas mãos do mercado. No Chile, 
onde isso aconteceu na década de 1990, milhares de pessoas 
ficaram sem aposentadoria, passando fome, porque os fundos 
de previdência privados faliram. Os brasileiros mais velhos se 
lembram também da CAPEMI e do Grupo Coroa-Brastel.

Enquanto os empresários recebem benesses do governo, 
o salário mínimo é de fome e os servidores públicos têm 
seus direitos atacados. Desde 1995 os trabalhadores do setor 
público não têm a reposição integral da inflação (data-base). O 

funcionalismo também não tem direito a negociação coletiva, 
como os trabalhadores do setor privado têm. E agora o governo 
Temer baixou portaria para transferir servidores à força de um 
órgão a outro, para evitar a realização de concursos em áreas 
que estão entrando em colapso e sucatear ainda mais os serviços 
que consideram descartáveis. E, de quebra, tentam vender a 
Petrobras, a Embraer e a Eletrobrás. 

Com essas políticas, você vai ter menos creches, menos 
postos de saúde, menos médicos e menos professores para seus 
filhos. E eles vão engordar as contas dos amigos banqueiros. 


