
Governo quer tirar seu direito da Constituição 
e entregar a Previdência Social  
para os banqueiros

Em defesa da

APOSENTADORIA

O POVO NÃO  
VAI PERMITIR!



2  www.intersindicalcentral.com.br |  facebook.com/intersindical.central

UNIR O POVO
Aposentadoria deixa de ser  
garantida na Constituição

Capitalização entrega  
previdência pra banqueiros e rentistas

O governo propõe retirar da Constituição 
o direito à previdência e assistência social. 
Com isso, todas as regras podem ser muda-
das a qualquer momento, sem necessitar de 
2/3 de votos no Congresso. Assim, pode até 
recuar agora das medidas mais impopulares 
pra facilitar a aprovação da PEC. Mas na se-
quência apresenta Lei Complementar elevan-

do idade e tempo de contribuição, além de 
reduzir do valor das aposentadorias e todos 
os benefícios previdenciários.

Com a desconstitucionalização da previ-
dência, todas as regras ficam transitórias, 
temporárias, com permanente insegurança 
para a população e para a economia do país.

Não aceite APOSENTADORIA PÉ NA COVA!

A PEC acaba com a aposentadoria por tempo 
de contribuição. Atualmente, quem é do re-
gime geral pode se aposentar com 35 anos de 
contribuição (se homem) e 30 se for mulher. 
O governo quer impor 65 anos, idade que vai 
aumentar todos os anos, de acordo com a ex-
pectativa média de vida. Daqui a pouco você 
só vai poder se aposentar depois dos 70 anos.

Isso é inaceitável. No Brasil, a maioria das 
pessoas começa a trabalhar muito jovem. 
E nos outros países a jornada de trabalho é 
menor do que no Brasil, que é de 44 horas se-
manais. Sem falar dos baixos salários. E se a 
pessoa fica desempregada depois dos 50 anos 
não encontra mais emprego. Ou seja, mui-
tos só vão conseguir a aposentadoria quanto 
estiver com o pé na cova. Ou vão morrer 
trabalhando!

Como as regras da PEC não são definitivas é 
até possível que o governo recue nesse ponto 
agora e tope uma idade menor. Mas seria ape-
nas uma manobra para, na sequência, elevar a 
idade e o tempo de contribuição por meio de 
Lei Complementar.

Reforma vai aumentar o desemprego

O dinheiro da previdência garante o consumo 
das famílias, as vendas do comércio, a pro-
dução das indústrias e o funcionamento de 
muitos serviços. Se esse recurso diminuir, as 
famílias consomem menos, o comércio vende 
menos, a indústria produz menos, os serviços 
reduzem. E todos demitem.

Ou seja, a reforma do governo vai aumentar o 
desemprego no Brasil. Se aprovada, será uma 
pá de cal na economia já paralisada. Essa si-
tuação é mais grave nos pequenos municípios. 
Muitos vão à falência.

O governo propõe que bancos e fundos pri-
vados passem a controlar o dinheiro da previ-
dência. O direito do povo passa a ser fonte de 
lucros para os banqueiros. Seria uma espécie 
de privatização, sem o banqueiro pagar nada 
por isso. E o banqueiro vai abocanhar o di-
nheiro do FGTS, do PIS/Pasep e ainda esfo-
liar a população com taxa de administração.

Com o Regime de Capitalização, os ban-

queiros vão usar o dinheiro do trabalhador 
pra turbinar o mercado financeiro, comprar 
ações de empresas e especular com títulos da 
dívida do governo. Ao invés de financiar a 
aposentadoria, seu dinheiro vai aumentar as 
fortunas dos bilionários.

Você confia que daqui a 35 anos os banquei-
ros vão honrar seu direito à aposentadoria? E 
se quebrarem antes disso? 

Com essa proposta de previdência, Bolsonaro  
prova que é um Robin Hood ao contrário.  

Tira dos pobres pra dar pros ricos!

EM DEFESA DA
Servidores tratados como  
bode expiatório

O governo tenta fazer dos servidores o bode 
expiatório. Ao invés de mexer nos privilégios 
de quem ganha mais de R$ 40 mil por mês, o 
governo quer tungar os direitos de professoras, 
policiais, enfermeiras, técnicos e demais servi-
dores que atendem à população.

A PEC já define mudanças drásticas para o ser-
vidor. No entanto, o governo pode piorar ainda 
mais depois, através da Lei Complementar.

Reforma prejudica o pequeno  
e médio empresário

O governo quer economizar R$ 1 trilhão. 
Esse dinheiro deixará de circular na econo-
mia real, no consumo na farmácia, super-
mercado, padaria, lojinha do bairro. Com o 
desemprego alto, muitas famílias só contam 
com a aposentadoria do avô ou da avó pra 
garantir o básico em casa. Esse é o dinheiro 
que faz a economia girar nos bairros, nas 
periferias, nas pequenas e médias cidades.

Por isso, devemos dialogar muito com os 
pequenos e médios empresários, que também 
serão duramente atingidos. Eles devem so-
mar na defesa da aposentadoria e da previ-
dência pública.
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Aposentadoria deixa de ser  
garantida na Constituição

Capitalização entrega  
previdência pra banqueiros e rentistas

O governo propõe retirar da Constituição 
o direito à previdência e assistência social. 
Com isso, todas as regras podem ser muda-
das a qualquer momento, sem necessitar de 
2/3 de votos no Congresso. Assim, pode até 
recuar agora das medidas mais impopulares 
pra facilitar a aprovação da PEC. Mas na se-
quência apresenta Lei Complementar elevan-

do idade e tempo de contribuição, além de 
reduzir do valor das aposentadorias e todos 
os benefícios previdenciários.

Com a desconstitucionalização da previ-
dência, todas as regras ficam transitórias, 
temporárias, com permanente insegurança 
para a população e para a economia do país.

Déficit é FakeNews pra tirar  
dos pobres e dar pros ricos

A mídia e o governo fabricaram um déficit 
pra enganar a população. O falso déficit 
aparece quando se exclui, das contas da 
seguridade, as verbas definidas pela Cons-
tituição pra sustentar a previdência e assis-
tência. O curioso (trágico, na verdade), é que 
o governo propõe acabar com essas verbas 
que sustentam a previdência, como Cofins e 
a CSLL. Os grandes empresários serão mais 
uma vez beneficiados pelo governo.

O governo propõe que bancos e fundos pri-
vados passem a controlar o dinheiro da previ-
dência. O direito do povo passa a ser fonte de 
lucros para os banqueiros. Seria uma espécie 
de privatização, sem o banqueiro pagar nada 
por isso. E o banqueiro vai abocanhar o di-
nheiro do FGTS, do PIS/Pasep e ainda esfo-
liar a população com taxa de administração.

Com o Regime de Capitalização, os ban-

queiros vão usar o dinheiro do trabalhador 
pra turbinar o mercado financeiro, comprar 
ações de empresas e especular com títulos da 
dívida do governo. Ao invés de financiar a 
aposentadoria, seu dinheiro vai aumentar as 
fortunas dos bilionários.

Você confia que daqui a 35 anos os banquei-
ros vão honrar seu direito à aposentadoria? E 
se quebrarem antes disso? 

Com essa proposta de previdência, Bolsonaro  
prova que é um Robin Hood ao contrário.  

Tira dos pobres pra dar pros ricos!

EM DEFESA DA APOSENTADORIA
Mulheres são mais prejudicadas

As trabalhadoras são as mais prejudicadas. 
Elas já ganham menos que os homens, têm 
dupla jornada de trabalho. A proposta do 
governo penaliza as mulheres, aumentando a 
idade e o tempo de contribuição.

Como as regras definitivas só serão conheci-
das depois de votar a PEC, Bolsonaro pode até 
recuar agora e, depois, impor 65 anos para as 
mulheres, através de Lei Complementar. Ele 
até já ensaiou a manobra.

Mudanças prejudicam os mais pobres

A reforma prejudica sobretudo os mais po-
bres, os que vivem de bico, os informais, o 
trabalhador rural. Muita gente não consegue 
manter um emprego com registro e fica sem  
contribuir. Atualmente, essas pessoas se apo-
sentam aos 65 anos, com um salário mínimo, 
se conseguirem comprovar 15 anos de contri-
buição.

O governo quer elevar de 15 para 20 anos 
o tempo mínimo de contribuição. Serão 
milhões de pessoas pobres que não vão mais 
conseguir a aposentadoria. Nem mesmo de-
pois de completar os 65 anos de idade.

Valor mínimo cai de 1 mil pra R$ 400

Hoje ninguém recebe menos de 1 salário mí-
nimo do INSS. O governo quer reduzir pra R$ 
400 o Benefício de Prestação Continuada. O 
BPC é recebido por pessoas idosas e as porta-
doras de deficiências que não têm renda fami-
liar. São milhões de brasileiras e brasileiros que 
são colocados à beira da miséria. E o governo e 
a mídia têm a cara-de-pau de dizer que a refor-
ma é pra combater privilégios dos ricos?
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Se a eleição dividiu o Brasil, a defesa do direito à 
aposentadoria e da previdência pública vai unir o povo. 
Agora é união e mobilização popular.

Além de diálogo e mobilização é fundamental pre-
parar uma forte GREVE GERAL. Vamos cruzar os 
braços, parar a produção e a circulação, chacoalhar o 
Congresso e garantir os direitos do povo brasileiro.

Participe das manifestações e outras mobilizações em 
defesa da previdência pública. As Centrais Sindicais, 

os movimentos sociais, como a Frente Povo Sem 
Medo e FBP, as igrejas progressistas estão unificadas 
nessa luta; 

Procure seu sindicato. Saiba o que o pessoal está fa-
zendo pra defender a aposentadoria do povo. Participe 
das atividades;

Converse com colegas trabalho, amigos, familiares. 
Ajude a desmascarar as mentiras do governo e da 
mídia. Incentive a participação deles; 

Converse com todos que você tiver contato: na 
padaria, na igreja, na escola, no bairro. Todos serão 
prejudicados;

Ajude a organizar as paralisações e a GREVE GE-
RAL. Comece por conversar com os colegas de traba-
lho que você confia; 

Marque pontos de encontro com os colegas de trabalho 
para aderirem à paralisação. Nos dias da greve partici-
pe das atividades. Não se dirija ao trabalho. 

É possível impedir a deforma do governo. Já conse-
guimos barrar outras vezes. Para isso, é fundamental 
a participação da população. Uma das coisas a fazer é 
pressionar deputados e senadores. Aquele que votar a 
favor da PEC do governo, nunca mais vai ter o voto da 
população. A pressão popular funciona. E isso depen-
de também de você.

Converse com todos/as à sua volta. Esclareça os prejuí-
zos pra população. Promova reuniões de esclarecimento 
em igrejas, escolas, clubes, sindicatos, praças públicas. 

Ajude a formar grupos (comitês populares) nestes 
locais. Coletivamente é mais fácil organizar campa-
nhas, panfletagens, manifestações. Entre em ônibus, 
trens e metrôs e faça rápidas explicações sobre o fim 
da aposentadoria; 

Converse com comerciantes. Explique como eles 
também serão afetados. Peça para afixar cartazes e 
materiais em farmácias, mercados, bares e lojas;

Mapeie todos os deputados da sua região. Entupa as 
redes sociais deles. No site da câmara você encontra a 
lista dos deputados:  https://www2.camara.leg.br/depu-
tados/pesquisa/fale-com-o-deputado

Senadores é mais fácil, 
pois são apenas 3 por 
Estado;

Faça marcação cerra-
da. No Congresso, em 
frente ao escritório e 
residência dos deputados 
e senadores. Deputado 
é que nem feijão, só 
amolece na pressão!

Grave vídeos. Curta e 
compartilhe postagens 
contrárias à reforma do 
governo;

Pressione também 
prefeitos, vereadores e 
partidos políticos. Im-
portante lembrar que o 
recurso da aposentado-
ria é importante para a 
economia local, inclusi-
ve para a arrecadação de 
impostos da prefeitura.

RUMO À GREVE GERAL
UNIR E MOBILIZAR O POVO

PRESSÃO TOTAL NOS DEPUTADOS E SENADORES
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