
APOSENTADAS E APOSENTADOS 
NA LUTA PELA DEMOCRACIA E 

PELOS DIREITOS
Os aposentados da Educação 

das redes públicas do Estado do Rio 
de Janeiro estão nas ruas hoje (dia 
11 de agosto), para se manifestar 
em defesa do estado democrático 
de direito e contra os ataques 
dos governos federal, estadual e 
municipais aos trabalhadores. Hoje, 
dia 11/8, Dia Nacional de Mobilização 
pelo Fora Bolsonaro e Pela Defesa 
da Democracia, denunciamos 
a política de terra arrasada de 
Bolsonaro, do governador Cláudio 
Castro e dos prefeitos que investem 
na sistemática retirada dos nossos 
direitos, cortando verbas de setores 
fundamentais para o bem-estar 
da população, como a Educação, 
Saúde e Assistência Social. 

Nos últimos anos temos nos 
deparado com o aumento da fome 
e do empobrecimento da população 
brasileira, fruto de uma política liberal 
que privilegia os mais ricos e retira 
dos mais pobres o direito mínimo à 
sobrevivência. O desemprego atinge 
mais de 10 milhões de brasileiros e 

os que ainda conseguem trabalhar 
sofrem com o arrocho salarial e 
a precariedade nas relações de 
trabalho causados pela Reforma 
Trabalhista. Com a alta da inflação, 
os preços da cesta básica não 
param de aumentar, enquanto a 
população fica privada do acesso a 
serviços públicos de qualidade.

Os aposentados também 
sentem no bolso todas a mazelas 
provocadas por Bolsonaro e pelos 
grupos que apoiam a sua política 
genocida. Num ano em que serão 
realizadas eleições que podem 
dar um basta contra tudo que 
está posto acima, estamos na rua 
para mostrar que só a luta muda 
a vida e que os aposentados 
e aposentadas também votam 
e darão uma resposta contra o 
governo de Bolsonaro e tudo o 
que é representado por ele e por 
todos aqueles que contribuem para 
os ataques que visam acabar com 
nossos direitos conquistados com 
muitas lutas.  

Vários governadores e prefeitos, 
como Cláudio Castro e Eduardo 
Paes, entre tantos que seguem os 
ditames da cartilha de Bolsonaro 
e Paulo Guedes, seu ministro da 
Economia, também acenam com 
medidas que retiram direitos, 
como as mudanças nos Planos de 
Cargos e Salários e priorizam as 
contratações sem concurso público. 
Estas ações atingem diretamente 
os aposentados, pois fragilizam 
os sistemas previdenciários de 
estados e municípios. Os regimes 
de recuperação fiscal de estados 
e municípios também atingem 
os nossos bolsos, pois impedem 
os reajustes e não permitem 
a recomposição dos salários 
aviltados com o aumento abusivo 
dos preços do combustível, gêneros 
alimentícios, gás, luz, assistência à 
saúde etc.

Um debate que precisa ser feito 
junto à sociedade é a discriminação 
contra a população idosa. Se 
por um lado a aposentadoria é 
considerada um direito, por outro 

a pessoa idosa aposentada tem 
sido desvalorizada, tratada como 
improdutiva, passando a ser a vilã 
da história, “onerando” a folha de 
pagamento e deixando os fundos 
previdenciários sem condições de 
fazer o pagamento em dia.  

Não aceitamos tais argumentos 
maldosos e discriminatórios! 
Hoje, temos a grande maioria 
de aposentados vivendo em 
condições precárias, por conta do 
retorno das políticas de abono e 
gratificações que deixam de fora 
aqueles que dedicaram todo seu 
tempo de efetivo exercício em 
prol da educação pública, além 
da quebra da nossa paridade com 
integralidade que conseguimos 
conquistar com muita luta e 
mobilização!

Os aposentados estão na 
rua novamente para defender 
o fim e revogação de todas as 
contrarreformas e medidas que 
tiram direitos do conjunto da 
classe, bem como a luta contra 
as privatizações já feitas e as que 
continuam na pauta.

APOSENTADOS, SIM!  INATIVOS, 
NUNCA!  EDUCADOR, SEMPRE!
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