VAMOS Às RUAS CONTRA A reforma da previdência

CONTRA
A REFORMA DA

PREVIDÊNCIA

ESSA CONTA O TRABALHADOR NÃO VAI PAGAR

62 ANOS

65 ANOS

TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO

IDADE MÍNIMA
62 anos para mulheres
65 anos para homens

Em 2017, através dos protestos nas ruas de todo País e as greves gerais, os
trabalhadores brasileiros conseguiram barrar a tramitação da reforma da Previdência. Mas agora, o governo de Michel Temer tenta, mais uma vez, voltar com
essa discussão, com pretexto de que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC
287-A), que altera as regras da Previdência Social, está enxuta e com alterações.
No entanto, isso não condiz com a realidade, já que o que o governo não revela
é que essas alterações irão inviabilizar as aposentadorias e outros benefícios
dos trabalhadores.

OUTRA MENTIRA DO GOVERNO
É QUE A PREVIDÊNCIA É DEFICITÁRIA
De acordo com que foi constatado pela CPI da Previdência, realizada entre abril e outuEUR GH   ȊD 3UHYLG¬QFLD « VXSHUDYLW£ULD H R GLVFXUVR TXH DȴUPD TXH HOD HVW£
quebrada e que em pouco tempo não haverá dinheiro para pagar aposentados e
pensionistas não passa de uma grande mentira”.

NÚMEROS DA CPI COMPROVAM
QUE A PREVIDÊNCIA É SUPERAVITÁRIA
A CPI constatou que o superávit da Previdência, entre 2000 e 2015, foi de: R$
821.739.000.000,00 (bilhões). Atualizado pela taxa Selic, esse valor seria hoje
de R$ 2.127.042.463.220,76 (trilhões).

HOJE
R$ 2.127.042.463.220,76
(trilhões)

SUPERÁVIT

(dinheiro em caixa)

2000 e 2015
R$ 821.739.000.000,00
(bilhões)

15 anos de contribuição - valor da
aposentadoria corresponderá 60% do
valor dos salários do trabalhador
40 anos de contribuição - para atingir 100%

APOSENTADORIA

CHEGADA

PROPOSTA DO GOVERNO MICHEL TEMER
PARA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

A CPI também constatou que, nos últimos 20 anos, devido a desvios, sonegações e dívidas, deixaram de entrar nos cofres da Previdência mais de R$ 3
trilhões. Esse valor atualizado passaria dos R$ 6 trilhões.
ÚLTIMOS 20 ANOS

3 TRILHÕES

DESVIOS
SONEGAÇÕES
DÍVIDAS

HOJE

6 TRILHÕES

Enquanto propõe que os brasileiros trabalhem por mais tempo para se aposentar, o governo de Michel Temer ignora a dívida de R$ 426 bilhões de
grandes empresas com o INSS.

ENTRE AS EMPRESAS COM MAIOR DÍVIDA
COM A PREVIDÊNCIA, ESTÃO:

R$ 589,3 milhões
R$ 218,4 milhões

R$ 575 milhões
R$ 209,9 milhões

R$ 111,8 milhões

Diga não! CONTRA

A REFORMA DA

PREVIDÊNCIA

Esses são os senadores e deputados federais de Mato Grosso do Sul
que já traíram os trabalhadores e votaram a favor da reforma trabalhista e da terceirização irrestrita. Precisamos nos mobilizar e pressionar esses parlamentares para que não votem a favor da reforma da
previdência. Vamos enviar e-mails para esses senadores e deputados cobrando um posicionamento a favor do povo brasileiro.
Vamos deixar claro para esses políticos que, se votarem pela reforma
da previdência, vão perder votos nas eleições e não vão voltar para o
Congresso Nacional. O povo brasileiro tem o poder este ano de eleger
somente quem está ao lado dos trabalhadores.

#VOTOUNÃOVOLTA
CARLOS MARUN
Dep. Licenciado - PMDB

ELIZEU DIONÍSIO
Deputado - PSDB

Envie um e-mail
para o deputado:

Envie um e-mail
para o deputado:

assessoriamarun@gmail.com

dep.elizeudionizio@camara.leg.br

TEREZA CRISTINA
Deputada - DEM

GERALDO RESENDE
Deputado - PSDB

Envie um e-mail
para a deputada:

Envie um e-mail
para o deputado:

dep.terezacristina@camara.leg.br

dep.geraldoresende@camara.leg.br

HENRIQUE MANDETTA
Deputado - DEM

SIMONE TEBET
Senadora - PMDB

Envie um e-mail
para o deputado:

Envie um e-mail
para a senadora:

dep.mandetta@camara.leg.br

simone.tebet@senadora.leg.br

WALDEMIR MOKA
Senador - PMDB

PEDRO CHAVES
Senador - PSC

Envie um e-mail
para o senador:

Envie um e-mail
para o senador:

waldemir.moka@senador.leg.br

pedrochaves@senador.leg.br

