A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
VAI ACABAR COM A SUA APOSENTADORIA
E VOCÊ VAI TRABALHAR ATÉ MORRER
Não faltam números, estatísticas e
gráficos para tentar justificar – sem êxito
– a reforma da Previdência. Entretanto, todos os indicadores utilizados para tentar
fazer valer uma das mais antipopulares
reformas do governo golpista de Michel
Temer são falsos.
A verdade é que Temer, sua cúpula e
aliados no Congresso escondem o que realmente acontece na Previdência Social para

tentar, mais uma vez, jogar nas costas do
trabalhador e da trabalhadora o que não é
da sua conta.
Com menos de 3% de aprovação popular, Temer quer que o povo trabalhe
mais, contribua mais, numa matemática
que inviabiliza a aposentadoria da maioria dos brasileiros e das brasileiras. A proposta está na Câmara dos Deputados é
chamada de PEC 287.

ROMBO NA PREVIDÊNCIA,

UMA MENTIRA DO GOVERNO TEMER

A CPI da Previdência comprovou que o governo não precisa cortar direitos
dos trabalhadores para melhorar o caixa da Previdência Social. Com isso, foram
desmascaradas as mentiras que tentam justificar a falsa necessidade da reforma da
Previdência de Michel Temer.
Na realidade, não é o trabalhador que suga as receitas da Previdência Social. O
suposto rombo é causado pelos seguintes fatores, segundo a CPI:
 Desvio de recursos: Em 2016, com a DRU (Desvinculação de Receitas da União), R$
91,87 bilhões foram desviados para outros setores.
 Farsa: Só de fraude no pagamento de benefícios, foram contabilizados
R$ 56 bilhões.
 Anistia para ricos: Temer perdoou R$ 43,4 bilhões da dívida que bancos e megaempresários tinham com a Previdência.
 Isso sem falar que grandes empresas devem mais de R$ 450 bilhões ao INSS. Frigoríficos e mineradores estão no topo da lista de maiores devedores, e continuam com suas
regalias e concessões.
Diante disso, pode-se dizer que Temer quer enriquecer - ainda mais - os bancos, que
passarão a lucrar com a venda de planos de Previdência privada.

Com a reforma da Previdência, o homem só poderá aposentar com 100%
do benefício se tiver 65 anos de idade +
40 anos de contribuição do INSS. Se for
mulher, terá que ter 62 anos + 40 anos
de contribuição.
Sendo assim, já que em 53% dos municípios brasileiros a expectativa de vida é inferior aos 65 anos, a população irá trabalhar
até morrer, sem direito de se aposentar.

QUEM VOTAR,
NÃO VOLTA!
E você, vai ficar parado e
deixar que Temer acabe com
seu direito à aposentadoria
ou vai se juntar à CUT e fazer
a luta contra a reforma da
Previdência?

O VOTO DELES

PODE ACABAR COM SUA

APOSENTADORIA

Entre em contato com o seu
deputado e exija que ele vote contra a
reforma da Previdência.

Alberto Fraga - DEM
(61) 3215-5511
dep.albertofraga@camara.leg.br
AINDA NÃO
DECLAROU SEU VOTO

Rôney Nemer - PP
(61) 3215-5572
dep.roneynemer@camara.leg.br
AINDA NÃO
DECLAROU SEU VOTO

Erika Kokay - PT
RA
VOTARÁ CONT
O FIM DAS S
APOSENTADORIA

Laerte Bessa - PR
(61) 3215-5340
dep.laertebessa@camara.leg.br
AINDA NÃO
DECLAROU SEU VOTO

Augusto Carvalho - SD
(61) 3215-5215
g.br
dep.augustocarvalho@camara.le

Izalci Lucas - PSDB
(61) 3215-5602
dep.izalcilucas@camara.leg.br

Ronaldo Fonseca - PROS
(61) 3215-5223
br
dep.ronaldofonseca@camara.leg.

Rogério Rosso - PSD
(61) 3215-5283
dep.rogeriorosso@camara.leg.br

AINDA NÃO
DECLAROU SEU VOTO

AINDA NÃO
DECLAROU SEU VOTO

AINDA NÃO
DECLAROU SEU VOTO

AINDA NÃO
DECLAROU SEU VOTO

