
Governo quer 
acabar com as 
aposentadorias!

O governo de Bolsonaro/PSL e Mourão/PRTB quer acabar com a Previdência Social. Para 
conseguir isso fazem terrorismo. Afirmam que a Previdência vai quebrar. MENTIRA. 

A verdade é que a Reforma vai piorar as nossas condições de vida com o objetivo de transformar 
nosso direito social em mais lucros para os bancos e para os empresários do mercado financeiro.

Os governos passados já fizeram reformas que igualaram a maioria dos trabalhadores do setor estatal ao 
setor privado. Mas os militares, juízes, procuradores e políticos continuam e irão continuar com regalias. E 
ainda por cima a proposta do governo para os militares favorece os oficiais e prejudica os soldados e cabos. 

Veja as principais mudanças: 

LUTAREMOS ATÉ O FIM PELOS 
NOSSOS DIREITOS!



A Reforma da Previdência irá gerar
AUMENTO DA DESIGUALDADE E DA MISÉRIA!

• Idade Mínima de 65/62 anos: A média da expectativa de vida no Brasil é de 76 anos, 
ou seja, ficaremos pouco mais de 10 anos com o benefício da aposentadoria. Com as desigualdades 
regionais, por exemplo, Piauí e Maranhão tem uma expectativa de vida bem inferior a média 
nacional (71 e 70 anos) o que diminuiria ainda mais o tempo de usufruto da aposentadoria.

• Tempo de contribuição e o trabalho informal: Ao aumentar em 5 anos (de 15 
para 20) o tempo mínimo de contribuição a reforma de Bolsonaro exclui, ainda mais, aquela 
crescente parcela da população que vive na informalidade ou na rotatividade de emprego.

• As trabalhadoras serão as mais atacadas: as mulheres terão que trabalhar sete anos 
a mais, somando os dois anos a mais para a idade mínima e os cinco anos a mais de contribuição. As 
professoras terão que trabalhar dez anos a mais. E as trabalhadoras rurais terão que trabalhar mais 5 anos.

• A população pobre sofrerá mais: o BPC (Benefício de Prestação Continuada, benefício 
aos idosos em situação de extrema pobreza), será reduzido para 400 reais para os idosos com 60 anos 
e, somente quando o idoso completar 70 anos passará a receber um salário mínimo.

• Pensão por morte: A proposta indica que viúvas e orfãos recebam 60% das aposentadorias da 
pessoa falecida + 10% por dependente adicional, tendo como limite os 100% originais. Isso irá jogar 
famílias que tem como renda principal este benefício em situação de pobreza e restrição, atingindo 
mulheres e crianças.
•Regime de Capitalização: nossas contribuições para a aposentadoria serão 
administradas pelo Capital financeiro/banqueiros, que vão se utilizar do nosso dinheiro para 
fazer investimentos e aumentar seus lucros. Esse modelo de previdência foi adotado no Chile, 
no Peru, na Colômbia e no México. O resultado foi mais empobrecimento e desigualdade.

Para resistir aos ataques dos patrões e do governo é preciso que o povo se organize de maneira 
autônoma. Criar comitês populares e adotar a ação direta como luta. Ou seja, não depender 
de partidos, políticos e governantes. Nossa força está na aliança entre cada trabalhador e 
trabalhadora. Precisamos construir uma greve geral, parando todas as atividades. Todos nós, 
trabalhadores e trabalhadoras precisamos ocupar as ruas, protestar e lutar por nossos direitos. 

Vamos construir uma verdadeira GREVE GERAL!

@ LUTAFOB lutafob@protonmail.com
/FederaçãodasOrganizaçõesSindi-
calistasRevolucionáriasdoBrasil-
FOB
/ChegaDeEscravidão

GREVE GERAL CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA!

Venha Participar do Círculo de Trabalhadores Autônomos! 
Tire suas dúvidas sobre a reforma da previdência e organize a resistência no seu local de 

trabalho, moradia ou estudo. 
Dia 27 de março 

Às 17h no CEFET Campus Maracanã 
(perto das estações de trem e metrô de São Cristóvão) 


