REFORMA DA PREVIDÊNCIA

FIM DA LINHA PARA

APOSENTADORIA ESPECIAL

Expostos à poluição do ar e sonora,
os profissionais da categoria chegam a
ficar mais de 7 horas sentados na mesma posição, com mobilidade limitada,
problemas de coluna e estresse.
Os motoristas e cobradores,
atualmente, precisam entrar na Justiça para obter o direito à aposentadoria
especial, mesmo submetidos a ruídos
de mais de 80 decibéis diários.
Mas o que já não é bom, sempre
pode piorar: com a reforma da

Como é hoje

Aposentadoria com
25 anos de contribuição

SEM IDADE MÍNIMA

Previdência, o governo Bolsonaro
quer instituir uma idade mínima inclusive para profissões em condições de
trabalho insalubres e prejudiciais à
saúde.
Para conseguir o benefício, o rodoviário precisa de um laudo técnico
fornecido pela empresa de transporte
em que trabalha. Hoje, isto só é possível mediante ação judicial.
A reforma, na prática, é o fim da
linha para a aposentadoria especial.

Com a reforma

Aposentadoria com
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IDADE MÍNIMA DE 60 ANOS,
com revisão a cada 4 anos
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VOCÊ NÃO VOTOU PELO

FIM DA SUA APOSENTADORIA
Independente do candidato que você
escolheu, o seu voto não foi pelo fim da
sua aposentadoria. Agora, sem dialogar
com a população, o governo quer aprovar
uma reforma da Previdência que não
acaba com privilégios e desigualdades,
mas acaba com o direito de milhões de
brasileiros se aposentarem, especialmente os mais pobres.
O discurso de que Previdência está
quebrada, como repete o governo e a
mídia, é uma mentira. O relatório
aprovado por unanimidade pela CPI do
Senado, realizada em 2017 e presidida
pelo senador Paulo Paim (PT-RS), comprovou que a Previdência é superavitária.
O problema é a gestão dos recursos, a
sonegação e as dívidas de muitas

empresas. Nos últimos 4 anos, os patrões
descontaram R$ 125 milhões dos
trabalhadores e não repassaram para o
INSS. A dívida das empresas com a Previdência já soma R$ 450 bilhões. Só em
2017 o Brasil deixou de arrecadar R$ 354
bilhões em renúncias fiscais.
Além disso, o governo aplica a
Desvinculação das Receitas da União
(DRU), que desvia todo mês 30% dos
recursos da Previdência para outras
áreas.
O objetivo é atender os interesses dos
banqueiros e dos patrões, que reduzirão
seus custos, ampliarão lucros e seguirão
no caminho da destruição total dos direitos, iniciado com a terceirização e a reforma trabalhista.

COMO FICA SE A REFORMA FOR APROVADA
Acaba a aposentadoria por tempo
de contribuição, como é hoje.
Homens só poderão se aposentar aos
65 anos e mulheres com 62 anos, com
revisão a cada 4 anos.
Tempo de contribuição de 40 anos para
benefício de 100% da média de todos
os salários recebidos.
Aposentados não terão mais reajuste automático
pela inflação anual.
Valor da pensão por morte do cônjuge será reduzida para 60%
Sistema de capitalização: trabalhador depositará 10% do salário em
conta individual, sem contribuição do patrão e do governo, com
administração de um banco, insuficiente para aposentadoria.

