querem acabar com a

SUA APOSENTADORIA!
Bolsonaro e Paulo Guedes apresentaram uma Reforma da Previdência ao Congresso Nacional.
Apesar de todo discurso de combate aos privilégios, na prática, o projeto é pior até do que a proposta
de Temer. Vai prejudicar os trabalhadores mais pobres, principalmente as mulheres, e todos os que
nunca conseguiram um emprego fixo.

entenda algumas mudanças
PENSÃO E
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ

BPC E
BENEFÍCIOS

A aposentadoria por invalidez (quando a pessoa
fica incapacitada para o trabalho por doença ou
acidente) e a pensão por morte (benecio deixado para a família do trabalhador) deixarão de
ter o valor do salário integral e passarão a ter
como base 60% do rendimento, podendo
inclusive ser inferior ao salário mínimo. Mas as
pensões de R$ 20.000 das filhas de militares
vão continuar do mesmo jeito!
Idade mínima exigida

mulheres
homens

O Benecio de Prestação Continuada (BPC)
representa, na média, 80% do orçamento
familiar. É a diferença entre comer ou não
comer para muita gente que só tem o BPC como
renda. Hoje, homem ou mulher com 65 anos
recebe 1 salário mínimo. Com a reforma vai
ficar mais dicil para quem não conseguir
contribuir por pelo menos 20 anos. Veja:
60 ANOS = recebe R$ 400,00
70 ANOS = recebe 1 salário mínimo
tempo mínimo
de contribuição
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sabe quem vai ganhar com
essa reforma? só os bancos!
Os maiores interessados na Reforma da Previdência são os bancos privados que vão ganhar
muito dinheiro com a venda e a administração da previdência privada. Todos os países que
aprovaram um projeto como esse jogaram seus idosos na miséria. Já pensou como alguém que
ganha pouco ou que nem tem emprego fixo vai conseguir pagar previdência privada? As mulheres pobres sofrerão ainda mais!

e quem mais perde?

MULHERES EM GERAL,
especialmente professoras, trabalhadoras rurais e viúvas

TRABALHADORAS/ES MAIS JOVENS, que perdem direitos
e terão que trabalhar e contribuir por mais tempo em condições do
mercado de trabalho cada vez mais precárias e descontínuas.
TRABALHADORES DO MAGISTÉRIO DE AMBOS
OS SEXOS, que perderão na prática o benefício da aposentadoria especial do magistério.
OS MAIS POBRES, que terão mais dificuldades em obter acesso aos
benefícios e em alguns casos terão direitos substancialmente reduzidos
(idosos e pensionistas por morte do segurado (viúvos/filhos dependentes).

OS QUE ESTÃO PRÓXIMOS DE CONQUISTAR A
APOSENTADORIA por tempo de contribuição mas não terão a
idade mínima exigida nos próximos dois anos

