


- A reforma não corta os privilégios, mantém as 
regalias.

- As filhas de militares têm pensão vitalícia. Já a 
filha da doméstica, por exemplo, vai ter somente 
10% da pensão do pai e só até completar 18 
anos.

- Quer reduzir o valor do benefício - Exemplo:
* Hoje: homem de 65 anos com 20 de 
contribuição = R$ 2.016,81.
* Reforma: Homem de 65 anos com 20 anos de 
contribuição = R$ 1.139,65 reais.

- A reforma quer pagar para o idoso pobre 1 
salário mínimo apenas quando ele fizer 70 anos.

- Cria um sistema de capitalização que vai colocar 
o seu dinheiro na mão dos bancos. Se o banco 
quebrar, você ficará sem pensão.

- Você perde com a capitalização: 35 anos de 
contribuição com R$100 = aposentadoria de 
apenas R$ 234,54.

- 84% da economia virá dos pobres: o próprio 
governo reconhece isso.

- Levará mais de 70% dos municípios brasileiros à 
miséria.

- Aumenta a idade mínima de homens e 
mulheres no meio urbano – 65/62 anos.

- Eleva a idade mínima 
da trabalhadora rural 
para 60 anos.

- Aumenta o tempo mínimo de contribuição 
dos trabalhadores rurais (homens e mulheres) 
para 20 anos.

- Eleva para 40 anos o tempo de contribuição 
para ter 100% da aposentadoria.

- Vai sacrificar a mulher, a dona de casa, que 
também trabalha fora e ainda precisa cuidar dos 
filhos.

- Não deixa a viúva pobre acumular 
aposentadoria e pensão do marido.

- Você terá de pagar um seguro particular se 
quiser receber auxílio financeiro ao se afastar do 
emprego por doença ou acidente.

- Aumenta para 60 anos a idade mínima dos 
professores.

- Se você é aposentado(a) e ainda trabalha, não 
terá mais FGTS.
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A reforma da Previdência
do governo de Jair Bolsonaro
é uma das maiores crueldades
já feitas com o povo brasileiro.

  VEJA POR QUE VOCÊ DEVE

LUTAR CONTRA
A REFORMA
DA PREVIDÊNCIA

DIGA NÃO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA
OU VOCÊ VAI MORRER SEM SE APOSENTAR.
GREVE GERAL EM 14 DE JUNHO! 
PARTICIPE DESSA LUTA!

Para conhecer a reforma da Previdência
em detalhes, acesse: http://csb.org.br/previdencia/


