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A gestão Temer mente quando diz que é
preciso “reformar para garantir sua aposentadoria”. Essa reforma quer instituir 65 anos
como idade mínima, 49 anos de tempo de
contribuição e a desvinculação das aposentadorias do salário mínimo.
A desindexação dos benefícios do salário
mínimo, se aprovada, atingirá 22,1 milhões
de brasileiras e brasileiros.
Além disso, o corte nos investimentos públicos, com a aprovação da PEC 55, que
congela por 20 anos os recursos da saúde
e educação, por exemplo, associada às reformas, prejudicarão mais de 90 milhões
de brasileiros, colocando pelo menos 34 milhões em vulnerabilidade social.
Lute contra esse projeto que desmonta a
Previdência e destrói
o maior programa de
distribuição de renda
do Brasil.
Adilson Araújo

Presidente da CTB
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A gestão Temer enviou à Câmara dos Deputados uma Proposta de Emenda à Constituição, a PEC 287, que atende apenas aos interesses dos ricos e poderosos, e que põe um
fim nos direitos de mais de 90 milhões de trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil.
O que eles chamam de “reforma da Previdência”, na verdade, será a privatização do
sistema, beneficiando somente os bancos.
A proposta de Temer é uma das mais perversas reformas e acaba
com o direito à aposentadoria para milhões de brasileiros.
Entenda porque essa
reforma custará caro
para você!
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Querem aumentar a IDADE MÍNIMA da
aposentadoria de homens e mulheres para
65 anos. Em um país com imensas desigualdades, como é o caso do Brasil, poucos conseguirão chegar a essa idade.
Pesquisas comprovam que a expectativa de
vida em regiões como o Norte e Nordeste
está abaixo dos 65 anos. Com essa aposentadoria “pé na cova”, o INSS será transformado em uma funerária e você vai morrer
sem se aposentar.

Vale destacar que essa
proposta vem de Michel
Temer, o mesmo que se
aposentou aos 55 anos
de idade, ganhando mais
de R$ 30 mil por mês.
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Querem igualar a aposentadoria entre homens

e mulheres, e isso é uma tremenda injustiça. A
maioria das mulheres têm a chamada “dupla
jornada”, resultante da acumulação das horas
de trabalho com as horas dedicadas à família.
Em 2015, do total de mulheres aposentadas,
apenas 30,3% delas foram por tempo de contribuição. Isso porque elas têm mais dificuldade
para completar o tempo mínimo exigido hoje.
A pensão por morte é também outro direito
da classe trabalhadora que Temer quer
acabar.
Por isso, é mais que justo que as mulheres se
aposentem mais cedo,
como acontece hoje.
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Querem exigir 49 anos de contribuição para

que você possa ter a aposentadoria integral. Hoje, esse tempo é de 30 anos para as
mulheres e 35 anos para os homens.
Para alguém se aposentar com o salário integral aos 65 anos, terá que começar a trabalhar
aos 16 anos, com carteira assinada, e permanecer assim, sem ser demitido, até os 65 anos.

ATENÇÃO
Não são 49 anos de TRABALHO
Mas sim 49 anos de CONTRIBUIÇÃO!

E fica pior com a terceirização, que amplia a
rotatividade e torna impossível que o trabalhador cumpra com esse tempo de contribuição.
Na prática, isso representa o fim do direito à aposentadoria.
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A “reforma da Previdência” é ainda pior para
os trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Pela regra de Temer, eles terão que trabalhar
pelo menos 51 ANOS para se aposentar.
A regra amplia o tempo de idade mínima
para 65 anos. Hoje, 78,2% dos homens e
70,2% das mulheres começam a exercer a
atividade rural com idade inferior a 14 anos.
Os defensores da “reforma” mentem ao dizer
que não há contribuição dos rurais para a Previdência. Além dos assalariados rurais que
contribuem como os
urbanos, ainda há a
contribuição de 2,1%
da sua produção para
a Seguridade Social.

A proposta de Temer é uma insanidade e
pode acabar com o maior programa de distribuição de renda do país. Hoje, em cerca
de 4 mil municípios brasileiros, a Previdência é a principal fonte da economia e supera
os repasses do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM).
BRASIL/REGIÃO

NORTE
449 cidades
BENEFÍCIOS

INSS >FPM 232

51,7%

{

BRASIL
5.565 cidades
BENEFÍCIOS

INSS > FPM 3.996

71,8%

}

NORDESTE
1.794 cidades
BENEFÍCIOS

1.302
72,6%

INSS >FPM

CENTRO-OESTE
466 cidades
BENEFÍCIOS

INSS > FPM 284

60,9%

SUDESTE
1.668 cidades
BENEFÍCIOS

SUL
1.188 cidades

INSS > FPM 1.267

76%

BENEFÍCIOS

INSS > FPM 911

76,7%
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Fonte: Ministério da Previdência Social
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Por que defender a
Previdência?
A gestão Temer mente sobre um suposto déficit na Seguridade Social. De 2007 a
2015, o superávit variou entre R$ 72 bilhões
e R$ 11 bilhões.

Se aprovada, a proposta de “reforma” da
Previdência impactará, direta e indiretamente, na vida de mais de 90 milhões de brasileiros. O pagamento dos benefícios estimula
a economia e é essencial para manter a segurança social e redistribuir a renda.
É HORA DE LUTAR!
- Menos juros, mais empregos
- Fim das desonerações fiscais
- Tributação do Agronegócio
- Combate às fraudes e à
sonegação fiscal
- Formalização do trabalho e combate
à precarização
- Criação de Refis para a cobrança dos
R$ 426 bilhões de dívidas ativas
recuperáveis com a Previdência Social
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