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Clique e saiba mais
•	 Contra	retirada	de	direitos,	trabalhadores	em	eduCação	oCupam	e	‘tranCam’	meC
•	 períCia	sobre	pedalada	gera	Constrangimento,	mas	não	altera	desfeCho	do	impeaChment

•	 ponte	para	a	desgraça	e	o	abismo

•	 “Casta	privilegiada”,	JudiCiário	ataCa	a	imprensa	e	a	transparênCia

RefoRma da pRevidênCia pRoposta poR 
temeR - 11
APOSENTADORIA DO SEGURADO ESPECIAL
A proposta visa impossibilitar que o segurado 
especial, como pequenos agricultores que 
recebem um salário mínimo, acumule a 
aposentadoria com pensão por morte, auxílio-
acidente ou auxílio-reclusão. O texto sugere 
acabar com tempo de reduzido de comprovação 
e a idade cinco anos inferior à aposentadoria 
por idade urbana por estimular a concessão do 
benefício. Medida de lei específica. Redução de 
despesa de R$ 9,1 bilhões ainda este ano.

O pOrtal Brasil de FatO puBlicOu esta semana a 
segunda repOrtagem da série “mundO dO traBalhO em 4 

atOs”. a prOpOsta, segundO O pOrtal, “discute diFerentes 
aBOrdagens para pensar O traBalhO na atualidade. 

transFOrmações, tecnOlOgia, juventude e saúde FOram 
Os temas escOlhidOs...” a primeira matéria é “tecnOlOgia, 

rapidez e precarizaçãO cOmpõem cenáriO dO mercadO 
de traBalhO na atualidade”, que pOde ser lida aqui Ou 

ouvida aqui. na segunda O tema aBOrdOu Os prOBlemas 
de saúde que envOlvem traBalhadOres na cadeia prOdutiva 
de aves, OriginandO a matéria: “dO campO à mesa: a saúde 
dO traBalhadOr nO prOcessO de prOduçãO de alimentOs”, 

que vOcê pOde leR aqui Ou ouviR aqui.

Conjunto de projetos e pacotes propõe retirada de direitos e 
ameaçam com gravidade os serviços públicos brasileiros

 Ponte para o futuro: quer 
privatizar, retirar direitos, 
ataca a classe trabalhadora, 
impõe retrocessos, arrocho 
que atinge essencialmente 
a maioria pobre para arcar 
com um sistema financeiro 
que protege privilegiados. 
Agenda Brasil: sugere mais 
sacrifícios, abre possibilidade 
para restringir e até mesmo 
inviabilizar o direito de greve 
dos servidores. Reforma da 
Previdência: quer ampliar 
a privatização de fundos de 
pensão, enfraquecendo o 

INSS, quer impor aumento 
da idade para alcançar a 
aposentadoria que supera, 
inclusive, a expectativa de 
vida em alguns estados 
brasileiros. PLP 257/16: 
pretende alongar a dívida dos 
estados com a União, mas 
em troca quer restringir ao 
mínimo os serviços públicos 
em todo o Brasil. PEC 241/16: 
traz de volta, com força 
total, a ideia de congelar 
investimentos públicos pelas 
próximas décadas. Tudo 
isso vem sendo encarado 

como prioridade por este 
governo interino. É uma 
onda violenta de ataque 
a direitos. São ameaças 
graves. 

Para frear esses ataques, 
só a unidade entre servidores 
e o apoio da sociedade que 
deve cobrar do Estado o 
investimento adequado de 
seus impostos e não o fim dos 
serviços públicos, direito de 
todo o cidadão assegurado 
pela Constituição.
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