
Esse governo quer proibir 
você de se aposentar!

É isso mesmo o que você 
acabou de ler. O atual governo 
quer que o povo brasileiro morra 
de tanto trabalhar sem ter direito à 
aposentadoria. A reforma da pre-
vidência proposta por quem está 
no poder ultrapassa os limites do 
absurdo.

Está em dúvida? Então, 
veja só o que querem fazer com 
você. Se a reforma previdenciária 
for aprovada, todos os trabalha-
dores terão que contribuir por 49 
anos para ter aposentadoria inte-
gral! Vamos imaginar um cidadão 
que trabalha na construção civil ou 
uma cidadã que trabalha como empre-
gada doméstica. Como estará a saúde 
deles após trabalhar por tantos anos em 
trabalhos pesados? Será que estas pessoas estarão vivas para 
poder aproveitar a aposentadoria? Pior ainda: quem é que 
vai querer contratar um pedreiro, um segurança ou um pro-
fessor de educação infantil com 70, 80 anos de idade?

Com a reforma que Temer quer nos enfiar goela 
abaixo, tanto os homens quanto as mulheres só poderão se 
aposentar depois dos 65 anos (lembrando que depende da 
idade que começaram a trabalhar). É justo a mulher, que 

tem que dar conta do trabalho fora de casa, dos filhos e dos 
afazeres do lar, levar o mesmo tempo para se aposentar que 
os homens?

Há ainda a questão de que para se aposen-
tar por idade hoje é necessário ter contri-
buído por 15 anos para o INSS. Se depen-

der do governo, a exigência passará a 
ser de 25 anos.

Ou seja, a farsa 
de que a previdência esta-
ria quebrada é, para o atual 
presidente, culpa do povo, 
não dos grandes empresá-
rios e banqueiros que não 
cumprem suas obrigações 
com a Previdência.

O dia 15 de março 
deu a dica: 1 milhão de trabalhadores e trabalhadoras foram 
as ruas pra dizer: não aceitaremos que nos roubem nossa 
aposentadoria!

Chega de palhaçada! Só com o povo na rua é que 
protegeremos nossa aposentadoria e nossos direitos!

Por isso, no próximo dia 28 de abril não vá traba-
lhar. Ocupe as ruas para defender a Previdência Social e a 
CLT!

Hoje é assim:
A regra principal é 30 anos de contri-
buição para a mulher e 35 anos para 
o homem, sem idade minima. 

Se as pessoas não tiverem estes tem-
pos de contribuição, podem se apo-
sentar aos 60 anos de idade (mulher) 
e aos 65 anos de idade (homem).

Professores e trabalhadores em con-
dições especiais podem se aposentar 
antes.

Mas o governo quer piorar:
Só poderá se aposentar depois de 65 anos 
de idade, mas só se tiver mais de 25 anos 
de contribuição tanto para mulher 
quanto para homem.

O valor das aposentadorias e pen-
sões será reduzido (ainda mais).

Na prática, vai impedir os trabalha-
dores de se aposentar, pois morrerão 
antes ou não conseguirão mais em-
prego.



A sacanagem proposta pelo governo golpista

“Rombo“ é mentira deslavada

EM QUE ANO VOCÊ
VAI SE APOSENTAR?

COMEÇOU A TRABALHAR
16 anos
17 anos
18 anos

...
29 anos
30 anos
31 anos

IDADE PARA APOSENTADORIA
65 anos
66 anos
67 anos

...
78 anos
79 anos
80 anos

Comitê Municipal Contra a Reforma da Previdência - Araucária

Por mais que o governo ilegíti-
mo de Temer e a imprensa paga por ele 
tentem vender a ideia de que a previ-
dência esteja quebrada, basta fazer uma 
busca rápida na Internet para compro-
var que a história não é bem assim. 

Se a previdência realmente es-
tivesse quebrada, como explicar en-
tão o fato de que uma quantidade do 
orçamento da seguridade social é uti-
lizado para outras finalidades? Isto é, 
se a previdência não tem dinheiro, por 
que então pegariam recursos desta área 
para gastar em outras.

Não faz o menor sentido, certo?

A Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais da Re-
ceita Federal (Anfip) afirma 
que há dinheiro de sobra para 
a previdenciária, saúde e as-
sistência social. É só respeitar a 
Constituição Federal de 1988.

A impressão é de que 
com esta tese de previdência 
quebrada, a reforma não irá 
salvá-la, mas sim desmontá-la, 
para que os bancos passem a 
ganhar ainda mais com os fun-
dos de previência privada.

Na prática, a reforma da Previ-
dência que o governo Temer tenta en-
fiar na goela do trabalhador significa o 
fim da aposentadoria.

Como vai obrigar todo mundo 
a trabalhar até 65, 70 anos, o que vai 
acontecer é que muita gente não vai 
mais conseguir emprego com carteira 
assinada. Afinal, quem é que vai querer 
contratar, por exemplo, uma professo-
ra de educação infantil com 70 anos de 
idade? Aliás, quem é que vai conseguir 
cuidar de 30 crianças em uma sala de 

aula com essa idade?

Já imaginou ter que 
carregar um saco de cimen-
to com 80 anos? Imagina 
um policial com essa idade!

Pior: como trabalha-
dores rurais passam a ter a 
mesma regra, acaba defini-
tivamente a possibilidade 
de eles se aposentarem

Essa reforma é desu-
mana e é só contra o traba-
lhador.

Dia 28 de abril, vamos parar o Brasil!
Greve Geral

#Em defesa da Previdência       #Contra a reforma Trabalhista  
#Contra a Terceirização       #Fora Temer       #Nenhum direito a menos


