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14 DE JUNHO

CONTRA A
REFORMA DA
PREVIDÊNCIA

O anúncio unitário das centrais sindicais de
convocação do dia 14 de junho, dia da greve
geral, é uma vitória do conjunto da classe
trabalhadora. Devemos exigir que todos
construam nas bases, nos locais de trabalho,
nos bairros e locais de estudo essa greve.
Fortalecer a Greve Geral por baixo, ampliar
organismos de unidade de ação, unificar os
movimentos urbano e rural, sindical, popu-
lar, estudantil e de luta contra as opressões,
todos rumo à Greve Geral. É nesse contexto
e espírito que devemos empenhar os esfor-
ços da CSP-Conlutas e seguir afirmando
nossa Central como alternativa de direção
para o movimento de massas e suas lutas.
Vamos organizar plenárias de caráter sindi-
cal e popular em nível nacional, estadual e
regional. Junto a essas iniciativas devemos
seguir e intensificar a explicação dos ata-
ques dessa reforma da Previdência nas
bases e centros de concentração popular,
nos utilizando de cartilhas, cartazes, adesi-
vos, vídeos, palestras, atos públicos, nossas
produções e instrumentos nas redes sociais
e com a coleta do abaixo-assinado. Essas
são algumas das atuais tarefas dos Comitês
de Luta Contra a Reforma. Esses comitês
devem exestir nos locais de trabalho, de
moradia e estudo.
Na luta pela construção e realização da
Greve Geral seguiremos participando de
iniciativas unitárias como o Fórum Sindi-
cal, Popular. de Juventude e de Luta pelos
direitos e pelas liberdades democráticas, o
Brasil Metalúrgico, o Fórum das trabalha-
doras e trabalhadores das estatais e outros
espaços semelhantes.
Precisamos denunciar com veemência
todos os deputados que assumem ser a favor
dessa reforma, começando por Rodrigo
Maia. Colocar a cara deles em postes e out-
doors pelo país afora será parte de nossos
instrumentos de luta na defesa de nossas
aposentadorias, benefícios e da Seguridade
Social como uma conquista constitucional.



CONFIRA AQUI OS ATAQUES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

BOLSONARO GASTA MILHÕES COM MENTIRAS
A VERDADE NÃO CABE EM SUA PROPAGANDA
A Previdência já foi alvo de
reformas em todos os governos,
desde FHC, Lula, Dilma e
Temer. A cada reforma, os
trabalhadores e o povo pobre

ficam com menos direitos,
enquanto grandes empresários,
políticos e militares seguem
mantendo seus privilégios e o
dinheiro da Previdência é desvi-

ado para banqueiros. Agora,
Bolsonaro vem com o mesmo
discurso, mas o pior é que desta
vez será o golpe final na Pre-
vidência dos trabalhadores.

IDADE MÍNIMA
DE 65 ANOS
Idade mínima de 65
anos para homens e de

62 para as mulheres requererem
a aposentadoria. Atualmente, é
de 60 anos para homens e 55
para mulheres.

TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO
DE 40 ANOS

Tempo de contribuição
de 40 anos para obter
100% do benefício.

Hoje, são exigidos 30 anos para
mulheres e 35 para homens.

REGRA DE
TRANSIÇÃO

Ao contrário do que diz
o governo, a reforma a-

fetaria todos os trabalhadores,
pois haveria uma regra de
transição para quem já está no
mercado, com base num cálculo
de soma da idade mais o tempo
de contribuição, que aumentaria
gradualmente todos os anos.

TRABALHADOR
RURAL

Idade mínima sobe
para 60 anos para
mulheres e homens.

Outra medida da pro-
posta é a desvinculação
do salário mínimo para o

chamado BPC (Benefício da
Prestação Continuada). Hoje, o
benefício garante uma aposenta-
doria de um salário mínimo aos
idosos de baixa renda com mais
de 65 anos e as pessoas com
deficiência. Ao mudar, a renda
mínima para trabalhadores ca-
rentes seria de R$ 400 aos 55
anos, e R$ 800 acima de 65 anos.

SERVIDORES
PÚBLICOS

Tempo mínimo de con-
tribuição aumenta para

25 anos para servidores públi-
cos. Atualmente o tempo míni-
mo é de 15 anos. Regimes
próprios de servidores terão
contribuições complementares.

APOSENTADORIA
MENOR QUE
O MÍNIMO:

PENSÃO POR
MORTE

Areforma de Bolsonaro
pretende impedi r o
acúmulo de aposenta-

dorias e pensões por morte. A
reforma quer limitar o valor total
de acúmulo em, no máximo, um
salário mínimo e a partir disso
confiscar gradualmente o valor.
Pretende ainda o fim do paga-
mento integral da pensão por
morte, que seria paga conforme
o número de dependentes.

GREVE GERAL NELES

EM DEFESA DA SEGURIDADE SOCIAL
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