Dando cumprimento à Plenária Estadual realizada no dia 04 e reunião da Direção da FERAESP
realizada nos dias 12 e 13 deste mês de abril em Piratininga, nós Assalariados Rurais do Estado de
São Paulo, estamos hoje com nossos Sindicatos mobilizados em todo Estado, manifestando nossa
indignação e repúdio pelo desrespeito e descaso com que Governos e a maioria do Congresso
Nacional tratam os trabalhadores em nosso país.
Os Governos pautaram as reformas trabalhistas e previdenciárias, com objetivo explícito de retirar
direitos e segurança social dos trabalhadores brasileiros, conquistados ao longo de décadas.
Cada vez que, pela ganância, o capital gera uma crise e são os trabalhadores e os pobres que pagam o
pato. Nós não suportamos mais essa situação. A sociedade brasileira precisa reagir a mais esses
ataques que pesam sobre os trabalhadores.
ELES MENTEM E REPETEM A MENTIRA EM TODOS OS DIAS PARA QUE ELA SE TORNE
VERDADE! Embora anunciam recuos, sabemos o que ocorreu com a terceirização que foi aprovada
sem qualquer debate com a sociedade e os trabalhadores.
Dizem que a reforma na CLT gera empregos. Mentira! O que gera empregos é melhoria da renda do
povo e investimento na produção.

A CLT e os Direitos Trabalhistas

E o mais grave! Não vale o que está na Lei ou o que os Sindicatos negociam nas Convenções
Coletivas. Prevalecerá o negociado direto entre patrão e empregado! NEM SERÁ PRECISO A
PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO. SUBMETERÃO OS TRABALHADORES À EXPLORAÇÃO EM
GRAU AINDA MUITO MAIOR DO QUE HOJE.

“Querem enfraquecer os Sindicatos e a
representação para facilitar o domínio e
exploração.”
A Previdência Social e Seguridade
Querem acabar com aposentadorias dos rurais aos 55 anos para mulheres e 60 anos para homens. Só
manterão aos 65 anos de idade para homens e mulheres, desde que comprovem que contribuíram no
mínimo por 25 anos.
Querem implantar aposentadoria por tempo de contribuição. Só após 49 anos de contribuição
efetivamente comprovadas, ou seja, idade mínima de 65 anos. É praticamente o fim da aposentadoria
por tempo de contribuição, considerando que mais de noventa por cento dos brasileiros só atingirão 49
anos de contribuição aos 75 anos de idade.
Fazer reformas neste momento em que o País está com o maior desemprego de sua história – 14
milhões de desempregados -, sem dúvida alguma que o objetivo é premiar o capital com transferência
de bilhões e bilhões de reais, que serão retirados de forma “criminosa” dos mais pobres.

Portanto defendemos:

É preciso que trabalhadores do campo e da cidade se mobilizem pela
defesa dos direitos sociais e do trabalho, por um País com dignidade e
cidadania para seu povo.
ENTENDEMOS QUE A CLASSE POLÍTICA, CONTAMINADA PELA
CORRUPÇÃO NÃO TEM NENHUMA LEGITIMIDADE PARA RETIRAR
DIREITOS DA CLASSE TRABALHADORA E DA POPULAÇÃO
BRASILEIRA.
Sindicatos dos empregados rurais

