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SINDICATO DOS PROFESSORES DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANÁPOLIS

Informativo

Concentração Praça do Ancião 7:00h
POR NENHUM DIREITO A MENOS, DIA 11 DE NOVEMBRO NOSSO TRABALHO É NAS RUAS!

Qualquer iniciativa do governo que atente contra os direitos dos trabalhadores públicos ou privados 

deve causar em cada um de nós indignação e revolta  pela falta de respeito àqueles que fazem o Brasil 

caminhar com o seu trabalho, suor e sangue.

E este novo governo de Michel Temer está decidido em nome da “redução de gastos públicos” e 

“governabilidade”, diga-se de passagem, para os ricos, banqueiros, capitais estrangeiros e tantos outros 

motivos duvidosos, promover uma devastação aos direitos dos trabalhadores.

 Os brasileiros estão assistindo o grande ataque contra direitos historicamente conquistados. São mais 

de 50 Projetos de Lei que tramitam no Congresso Nacional que tem o intuito único e restrito de retirar os direitos 

dos trabalhadores.

Para o setor público as medidas pretendidas são acabar com a estabilidade, aumentar tempo de 

contribuição para aposentadoria, acabar com aposentadoria especial, igualar tempo de serviço homem e 

mulher... e outros direitos trabalhistas como: licença prêmio, 13º salário e férias. 

Todos os trabalhadores correm perigo!

EDUCAÇÃO PÚBLICA PEDE SOCORRO
Ø PEC – 241/2016 -  APROVADO na Câmara em tramitação no SENADO FEDERAL COMO PEC 055. 

É um Projeto de alteração da Constituição Federal com o propósito de instituir um novo teto para o gasto 

público, que terá como limite a despesa do ano anterior corrigida pela inflação. 

Sendo assim, não haverá investimento em EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA, sem as verbas asseguradas pela 

Constituição, e sob um teto que limita os reajustes salarial pela inflação, e a  regra de congelamento dos gastos 

públicos  O PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO  E AS POLÍTICAS DE VALORIZAÇÃO DA  CARREIRA 

PROFISSIONAL FICARÃO COMPROMETIDAS POR 20 VINTE ANOS.

Lembrando que não há limite para os gastos públicos para os pagamentos de juros da dívida pública. Os 

alvos para os cortes de despesa são os trabalhadores e trabalhadoras, os servidores e servidoras do serviço 

público. 

OS DIREITOS QUE SERÃO CONGELADOS:

· A concessão a qualquer título de vantagem, mudanças nos critérios de progressões e promoção;

· Fim dos reajustes ou readequação de remuneração (data base);

· Fim dos planos de carreiras e concursos públicos;

· Restrições na concessão de pensões, e aposentadorias por invalidez e no auxílio – doença.



AUMENTO DA IDADE  DE APOSENTADORIA 
E FIM DA APOSENTADORIA ESPECIAL

A próxima reforma da previdência, pelo que tudo indica acontecerá em 2017, terá validade para os 
trabalhadores e trabalhadoras da iniciativa privada que são regidos pelo INSS, bem como para os servidores e 
servidoras públicos/as, que tem os regimes próprios de Previdência. As mudanças não foram encaminhadas 
oficialmente, mas a proposta divulgada pela imprensa é devassadora:

Ÿ Elevação da idade mínima de homens e mulheres para 65 (sessenta e cinco) ou 67 (sessenta e sete) 
anos sem diferenciação de sexo e abrangendo os atuais contribuintes que ainda não se aposentaram;

Ÿ Limitação da aposentadoria rural e fim da aposentadoria especial do Magistério.

ü PLP 257/2016 - este projeto nefasto vem complementar a PEC 241, e impõe uma série de 
exigências fiscais como condição para adesão ao plano de auxílio aos Estados e Distrito Federal. Para 
ter direito aos refinanciamentos das dívidas Estados e Municípios deverão limitar crescimento de 
despesas - educação e saúde, principalmente; não concessão de aumento de remuneração dos 
servidores a qualquer título; suspensão de contratação de pessoal através de concurso público, 
vedação de novos programas que concedam ou ampliem incentivos ou benefícios de natureza tributária 
ou financeira (Planos de Carreiras), elevação das contribuições previdenciárias dos servidores e 
patronal ao Regime de Previdência Próprio e Previdência Social (elevação dos atuais 11% até o 
limite de 14%).

ü PL 427/2015 - Este Projeto de Lei institui um acordo extrajudicial de trabalho, que permite a 
negociação direta entre empregado e empregador. O PL é a fragilização da negociação coletiva de 
trabalho, é a destruição das Entidades Sindicais, é a inviabilização dos movimentos grevistas, a 
manipulação dos direitos trabalhistas pelo patrão. É uma forma do patrão ter os trabalhadores nas 
mãos, sem que tenhamos a quem recorrer para reivindicar direitos ou benefícios.

ü PL 4193/2012 - O texto deste Projeto de Lei regulamenta a prevalência  do  negociado sobre o 
Legislado, ou seja, o negociado pode passar por cima da Lei. Este projeto representa um dos maiores 
retrocessos na história das relações de trabalho, porque flexibiliza e cria condições para precarizar  
direitos dos trabalhadores.

ü PLP 248/1998 - Estabelece regras de desempenho e atividades funcionais, que se não forem 
suficientes, podem resultar na dispensa do empregado ou servidor público. Se aprovado este projeto, 
ele pode provocar demissões por perseguição política, por conflitos de  personalidade e por pura 
antipatia. Caso exonerado, o servidor ou servidora não terá direito a recorrer a nenhuma instância 
superior para reverter sua exoneração esta se dará através de processo administrativo.

ü PLS 193/2016 - Escola sem partido,  altera a LDBEN n. também chamado de Lei da Mordaça,
9394/96,  proíbe o diálogo e instaura a ditadura do pensamento único.

TRAMITAM outros três projetos que tem como objetivo subcontratar sem limite todos os serviços 
inclusive os de atividade-fim (principal atividade), ao mesmo tempo em que precariza ainda mais as relações de 
trabalho. PL 4302/1998 está na Câmara, PLS 87/2010 está no Senado, PLC 30/2015 está no Senado. Todos 
estes projetos prevêem a regulamentação da Terceirização. O PLC 30 é o mais conhecido e que está em 
andamento mais avançado. Com o falso argumento de querer regulamentar a terceirização o projeto detona 
ainda mais os trabalhadores terceirizados, a intenção é usar o processo para reduzir salários, aumentar a 
jornada de trabalho e fragilizar a organização sindical e impedir a conquista de mais direitos.

DIA 11/11 DIGA NÃO A RETIRADA DE DIREITOS

 “NENHUM DE NÓS É TÃO FORTE, 
COMO TODOS NÓS JUNTOS!”

A LUTA É DE TODOS E TODAS!

Diante desta situação em que flexibilização das leis trabalhistas é 
sinônimo de retirada de direitos conquistados com muita luta, 
precisamos unir forças e resistirmos a este ataque tão violento 

contra os trabalhadores e trabalhadoras!
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