
DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA
A REFORMA DA PREVIDÊNCIA  

ATO EM FORTALEZA DIA 22/MARÇO, ÀS 8:30H NA PRAÇA DA IMPRENSA

    

 

PARA

 

QUEM

 

IDADE

 

MÍNIMA EXIGIDA

 

TEMPO MÍNIMO

 

DE CONTRIBUIÇÃO

CONTRIBUIÇÃO PARA

APOSENTADORIA 

INTEGRAL

Como é Como será Como é Como será Como é Como será

55 anos 62 anos 15 anos
20 anos

(recebe 60%)
30 anos 40 anos

60 anos 65 anos 15 anos
20 anos

(recebe 60%) 
35 anos 40 anos

ENTENDA ALGUMAS MUDANÇAS

VOCÊ SABIA? 

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 prá�ca, 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 

PENSÃO E 
APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ
A aposentadoria por invalidez (quando a 
pessoa fica incapacitada para o trabalho 
por doença ou acidente) e a pensão por 
morte (bene�cio 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 con�nuar do mesmo 

jeito!

BPC E BENEFÍCIOS
O Bene�cio de Prestação Con�nuada 
(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 di�cil para quem não 
conseguir contribuir por pelo menos 20 

anos. Veja:

60 ANOS  = recebe R$ 400,00
70 ANOS = recebe 1 salário mínimo



Para que a proposta da Reforma da 
Previdência passe a valer ela precisa ser 
aprovada na Câmara e no Senado. Por isso, 
nos próximos dias todos nós estaremos nas 
ruas para evitar essa injus�ça com os 
trabalhadores e o povo pobre.
Par�cipe dos atos!
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      REGIME DE CAPITALIZAÇÃO
A reforma vai mudar o regime de solidariedade 
(assistência aos mais pobres e incapacitados) e 
implantar o “cada um por si”. Quem pode faz 
poupança em bancos privados. Quem não pode ficará 
em condições indignas ou até sem aposentadoria. Os 
bancos, além de ficarem com o dinheiro do poupador 
para suas operações no mercado, cobram taxas de 
administração que, hoje, giram ao redor dos 4%.

E ESSA HISTÓRIA DE DÉFICIT DA PREVIDÊNCIA?
O Governo diz que precisamos abrir mão do nosso 
direito para salvar a previdência. Fazem uma conta 
falsa pra dizer que existe um rombo, mesmo que a 

Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil (ANFIP) já tenha mostrado que é 

men�ra! Querem equilibrar as contas da Previdência? 
Então comecem cobrando as empresas que devem 

mais de 426 bilhões ao INSS, como o Bradesco. 
Essa dívida não é nossa e não podemos pagar por ela! 

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!

AINDA DÁ TEMPO DE LUTAR!
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