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reaja agora!
A reforma da Previdência está tramitando no Congresso Nacional e visa dificultar ou
mesmo impedir que brasileiros se aposentem. É preciso reagir agora para impedir este
ataque ao sistema de proteção social conquistado com muita luta pelos trabalhadores.

idade mínima para
aposentar

benefícios menores

menos dinheiro
circulando

regras fora da
constituição

A suposta economia de R$ 1 trilhão anunciada pelo
governo significa que este dinheiro deixará de circular e
de movimentar a economia. É um entrave ao desenvolvimento do país, principalmente em pequenos municípios que
dependem destes recursos.

CONSTITUIÇÃO

Mesmo com essa idade, não será possível se aposentar
se não for cumprido o tempo mínimo de contribuição:
20 anos para homens e 15 para mulheres.

O valor das aposentadorias vai cair. Quem tiver 20 anos
de contribuição, receberá 60% da média salarial.
Para receber a aposentadoria integral, serão necessários 40 anos de contribuição. No atual mercado de
trabalho brasileiro, principalmente após a reforma trabalhista, atingir esse tempo será extremamente difícil.

- 65 anos para homens
- 62 anos para mulheres

A proposta pretende tirar as regras para aposentadoria
da Constituição Federal, mantendo apenas a idade
mínima. Isso significa que direitos poderão ser alterados e
retirados mais facilmente no futuro.

a reforma não
combate privilégios

é possível fazer
diferente

Afirmam que a reforma da Previdência visa acabar com
privilégios. Isso não é verdade. Os militares não farão
parte e outras categorias pressionam o governo para ter
condições especiais.
Se a reforma é tão boa, por que vários setores da sociedade querem ficar de fora?

A reforma da Previdência não é a salvação para o país. Para
resolver problemas no orçamento, o governo pode adotar
medidas que não atacam direitos do povo: acabar com
isenções fiscais a empresas, cobrar grandes devedores, combater a sonegação, tributar lucros, auditar a
dívida pública, entre outras.

pressione os parlamentares!
É fundamental pressionar deputados e senadores para impedir que destruam a Previdência Social e a aposentadoria dos brasileiros. Acesse www.napressao.org.br para cobrar o
posicionamento dos parlamentares contra a reforma.

assine o abaixo-assinado!

