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Reforma da Previdencia

Em 1º turno,
Câmara dos Deputados
aprova PEC 6/2019
Vamos reforçar a luta em defesa dos
direitos de todos os trabalhadores!!

Reforma da Previdência
não acaba com os privilégios
No último dia 10, por 379 a 131, a PEC
6/2019, proposta pelo governo Bolsonaro
para reforma da Previdência, foi aprovada em
primeiro turno na Câmara dos Deputados. Mais
uma vez, o que se viu foi um toma lá dá cá, com
deputados recebendo um montante de até 2,5
bilhões em emendas parlamentares para votar
a favor da proposta do governo.
Como trataremos em Boletim específico, a
proposta aprovada não acaba com privilégios,
conforme propagandeada pela base governista. Na verdade, coloca a maior parte dos custos
na conta da classe trabalhadora assalariada
e também da população mais desassistida,
atingindo com maior impacto as mulheres e os
trabalhadores rurais. Por outro lado, o gover-

no perdoa a dívida previdenciária de grandes
grupos econômicos.

Mobilização da sociedade
organizada impõe mudanças no
projeto original
A proposta original encaminhada pelo
governo Bolsonaro à Câmara dos Deputados
pretendia uma “economia” de mais de 1,2
trilhões de reais em dez anos e a entrega da
Previdência ao sistema bancário a partir da
implantação do sistema de capitalização,
além de expurgar da Seguridade Social,
conforme garantido na Constituição Federal,
a Saúde e a Assistência Social, e mais um
conjunto de modificações que dificultará
as condições para a aposentadoria do(a)
trabalhador(a) brasileiro(a) .

Em razão do cenário de forte retrocesso, as
forças políticas de esquerda e os segmentos
democráticos da sociedade se uniram para organizar um trabalho articulado com Sindicatos,
organizações, movimentos sociais, partidos
políticos comprometidos com a defesa dos
direitos dos trabalhadores e da democracia.
A APEOESP, mais uma vez, teve um papel fundamental ao apontar ações articuladas unificadas
com todas as forças democráticas que culminaram
em grandes mobilizações, como as realizadas em
22 de março (Dia Nacional de Mobilização Contra
a Reforma da Previdência), em que a Assembleia
da categoria aprovou o dia 15 de maio como Dia
Nacional em Defesa da Educação Pública e contra
a Reforma da Previdência, encampado também
pelo Conselho de Entidades da CNTE.
No dia 30 de maio ocorreram novas mobilizações em todo país contra os cortes de
verbas para educação e a proposta da reforma
da Previdência.
Em 14 de junho, numa ação articulada com
todas as Centrais Sindicais, uma grande greve
geral foi realizada em várias regiões do país.

Mobilização breca alguns ataques
Esta ampla mobilização, aliada com a redução
do apoio social ao governo Bolsonaro, fez com
que o Congresso Nacional assumisse a condução
da reforma, negociando pontos da proposta original. Com isso, alguns fortes retrocessos foram
retirados, graças à organização dos trabalhadores
e também ao trabalho dos partidos de oposição.
Entre os retrocessos, não consta mais a proposta
de capitalização, que entregaria dinheiro da Previdência nas mãos do sistema bancário; a retirada
do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e do
Abono Salarial que atingiria a população mais
vulnerável. Posteriormente, a pressão assegurou
também a exclusão de servidores estaduais e
municipais do pacote; a redução de 20 para 15
anos de contribuição ao INSS para homens e a
redução de 40 para 35 anos para que as mulheres
tenham direito a 100% do salário; idade mínima
para aposentadoria de policiais federais de 53
(homens) e 52 (mulheres); garantia de 1 salário
mínimo para pensão por morte para quem não
tem renda formal e regra de transição para pro-

fessores de 58 para 55 anos (homens) e de 55
para 52 anos (mulheres). Neste caso, mantém-se
o pedágio de 100%.

Apertar o cerco aos deputados
federais: traidores da classe
trabalhadora!
Muitos deputados federais votaram favoravelmente à proposta da reforma de Previdência do governo Bolsonaro, seja porque foram
comprados, seja porque não estão se sentido
incomodados nas suas bases eleitorais.
Neste momento, mais do que nunca, é preciso pressionar os parlamentares em suas bases
de apoio contra os ataques que permanecem
no projeto. O segundo turno de votação deve
ocorrer na primeira quinzena de agosto.
É preciso continuar a coleta de assinaturas
em abaixo-assinado (reencaminhado em anexo)
contra a PEC 6/2019. Estamos orientando todas
as subsedes a aumentar a mobilização, em ações
nas ruas, praças públicas, feiras, igrejas e outros
locais de grande circulação conversando com a
população, coletando assinaturas, divulgando
nossas posições nas rádios, realizando reuniões
com os deputados em suas regiões e informando
que ele(a) não será reeleito(a) caso vote favoravelmente neste Projeto. Em anexo, encaminhamos também a relação de todos os deputados
federais eleitos pelo estado de São Paulo e os
respectivos contatos. Solicitamos ainda que os
abaixo-assinados sejam encaminhados para a
Sede Central da APEOESP até o dia 05 de agosto.

Preparando a Paralisação Nacional
da Educação do dia 13 de Agosto
No dia 26 de junho o Conselho de Entidades
da CNTE definiu um amplo calendário de mobilização em todo país como parte da mobilização na Jornada Nacional da CNTE em defesa
da educação pública e contra a destruição da
aposentadoria.
A Jornada deve culminar com o dia de Paralisação Nacional da Educação, com marcha nos
municípios no dia 13 de agosto. As subsedes
devem organizar as atividades nas regiões. Mais
informações em nossas próximas publicações.
Secretaria de Comunicação

Deputados Federais por São Paulo
NOME

PARTIDO

TELEFONE

E-MAIL

ABOU ANNI

PSL

(61) 3215-5339 dep.abouanni@camara.leg.br

ADRIANA VENTURA

NOVO

(61) 3215-5802 dep.adrianaventura@camara.leg.br

ALENCAR SANTANA BRAGA

PT

(61) 3215-5239 dep.alencarsantanabraga@camara.leg.br

ALEX MANENTE

PPS

(61) 3215-5205 dep.alexmanente@camara.leg.br

ALEXANDRE FROTA

PSL

(61) 3215-5216 dep.alexandrefrota@camara.leg.br

ALEXANDRE LEITE

DEM

(61) 3215-5841 dep.alexandreleite@camara.leg.br

ALEXANDRE PADILHA

PT

(61) 3215-5956 dep.alexandrepadilha@camara.leg.br

ALEXIS FONTEYNE

NOVO

(61) 3215-5845 dep.alexisfonteyne@camara.leg.br

ARLINDO CHINAGLIA

PT

(61) 3215-5966 dep.arlindochinaglia@camara.leg.br

ARNALDO JARDIM

PPS

(61) 3215-5245 dep.arnaldojardim@camara.leg.br

BALEIA ROSSI

MDB

(61) 3215-5829 dep.baleiarossi@camara.leg.br

BRUNA FURLAN

PSDB

(61) 3215-5836 dep.brunafurlan@camara.leg.br

CAPITÃO AUGUSTO

PR

(61) 3215-5273 dep.capitaoaugusto@camara.leg.br

CARLA ZAMBELLI

PSL

(61) 3215-5482 dep.carlazambelli@camara.leg.br

CARLOS SAMPAIO

PSDB

(61) 3215-5207 dep.carlossampaio@camara.leg.br

CARLOS ZARATTINI

PT

(61) 3215-5808 dep.carloszarattini@camara.leg.br

CELSO RUSSOMANNO

PRB

(61) 3215-5960 dep.celsorussomanno@camara.leg.br

CEZINHA DE MADUREIRA

PSD

(61) 3215-5533 dep.cezinhademadureira@camara.leg.br

CORONEL TADEU

PSL

(61) 3215-5756 dep.coroneltadeu@camara.leg.br

DAVID SOARES

DEM

(61) 3215-5741 dep.davidsoares@camara.leg.br

EDUARDO BOLSONARO

PSL

(61) 3215-5481 dep.eduardobolsonaro@camara.leg.br

EDUARDO CURY

PSDB

(61) 3215-5368 dep.eduardocury@camara.leg.br

ELI CORRÊA FILHO

DEM

(61) 3215-5850 dep.elicorreafilho@camara.leg.br

ENRICO MISASI

PV

(61) 3215-5574 dep.enricomisasi@camara.leg.br

FAUSTO PINATO

PP

(61) 3215-5562 dep.faustopinato@camara.leg.br

GENERAL PETERNELLI

PSL

(61) 3215-5570 dep.generalpeternelli@camara.leg.br

GENINHO ZULIANI

DEM

(61) 3215-5860 dep.geninhozuliani@camara.leg.br

GILBERTO NASCIMENTO

PSC

(61) 3215-5834 dep.gilbertonascimento@camara.leg.br

GUIGA PEIXOTO

PSL

(61) 3215-5333 dep.guigapeixoto@camara.leg.br

GUILHERME DERRITE

PP

(61) 3215-5639 dep.guilhermederrite@camara.leg.br

GUILHERME MUSSI

PP

(61) 3215-5712 dep.guilhermemussi@camara.leg.br

HERCULANO PASSOS

MDB

(61) 3215-5926 dep.herculanopassos@camara.leg.br

IVAN VALENTE

PSOL

(61) 3215-5716 dep.ivanvalente@camara.leg.br

JEFFERSON CAMPOS

PSB

(61) 3215-5346 dep.jeffersoncampos@camara.leg.br

NOME

PARTIDO

TELEFONE

E-MAIL

JOICE HASSELMANN

PSL

(61) 3215-5825 dep.joicehasselmann@camara.leg.br

JUNIOR BOZZELLA

PSL

(61) 3215-5582 dep.juniorbozzella@camara.leg.br

KIM KATAGUIRI

DEM

(61) 3215-5421 dep.kimkataguiri@camara.leg.br

LUIZ CARLOS MOTTA

PR

(61) 3215-5415 dep.luizcarlosmotta@camara.leg.br

LUIZ FLAVIO GOMES

PSB

(61)3215.5904

dep.luizflaviogomes@camara.leg.br

LUIZ P. DE O. BRAGANÇA

PSL

(61)3215.5719

dep.luizphilippedeorleansebraganca@camara.leg.br

LUIZA ERUNDINA

PSOL

(61) 3215-5620 dep.luizaerundina@camara.leg.br

MARCIO ALVINO

PR

(61) 3215-5331 dep.marcioalvino@camara.leg.br

MARCO BERTAIOLLI

PSD

(61) 3215-5401 dep.marcobertaiolli@camara.leg.br

MARCOS PEREIRA

PRB

(61) 3215-2523 dep.marcospereira@camara.leg.br

MARIA ROSAS

PRB

(61) 3215-5436 dep.mariarosas@camara.leg.br

MIGUEL LOMBARDI

PR

(61) 3215-5835 dep.miguellombardi@camara.leg.br

MILTON VIEIRA

PRB

(61) 3215-5344 dep.miltonvieira@camara.leg.br

NILTO TATTO

PT

(61) 3215-5267 dep.niltotatto@camara.leg.br

ORLANDO SILVA

PCdoB

(61) 3215-5923 dep.orlandosilva@camara.leg.br

PAULO FREIRE

PR

(61) 3215-5416 dep.paulofreire@camara.leg.br

PAULO PEREIRA DA SILVA

SOLIDARIEDADE (61) 3215-5217 dep.paulopereiradasilva@camara.leg.br

PAULO TEIXEIRA

PT

(61) 3215-5281 dep.pauloteixeira@camara.leg.br

POLICIAL KATIA SASTRE

PR

(61) 3215-5428 dep.policialkatiasastre@camara.leg.br

PR. MARCO FELICIANO

PODE

(61) 3215-5254 dep.pr.marcofeliciano@camara.leg.br

RENATA ABREU

PODE

(61) 3215-5726 dep.renataabreu@camara.leg.br

RICARDO IZAR

PP

(61) 3215-5634 dep.ricardoizar@camara.leg.br

ROBERTO ALVES

PRB

(61) 3215-5946 dep.robertoalves@camara.leg.br

ROBERTO DE LUCENA

PODE

(61) 3215-5235 dep.robertodelucena@camara.leg.br

RODRIGO AGOSTINHO

PSB

(61) 3215-5801 dep.rodrigoagostinho@camara.leg.br

ROSANA VALLE

PSB

(61) 3215-5529 dep.rosanavalle@camara.leg.br

RUI FALCÃO

PT

(61) 3215-5819 dep.ruifalcao@camara.leg.br

SAMIA BOMFIM

PSOL

(61) 3215-5617 dep.samiabomfim@camara.leg.br

SAMUEL MOREIRA

PSDB

(61) 3215-5921 dep.samuelmoreira@camara.leg.br

TABATA AMARAL

PDT

(61) 3215-5848 dep.tabataamaral@camara.leg.br

TIRIRICA

PR

(61) 3215-5637 dep.tiririca@camara.leg.br

VANDERLEI MACRIS

PSDB

(61) 3215-5348 dep.vanderleimacris@camara.leg.br

VICENTINHO

PT

(61) 3215-5740 dep.vicentinho@camara.leg.br

VINICIUS CARVALHO

PRB

(61) 3215-5356 dep.viniciuscarvalho@camara.leg.br

VINICIUS POIT

NOVO

(61) 3215-5558 dep.viniciuspoit@camara.leg.br

VITOR LIPPI

PSDB

(61) 3215-5823 dep.vitorlippi@camara.leg.br

