Rumo a greve geral

se a Proposta não mudar o Brasil vai parar
Aposentadoria do setor privado

COMO É
MULHERES
Por Idade: 60 anos desde que haja 15 anos de
contribuição.
Por Tempo: 30 anos de contribuição.
HOMENS
Por Idade: 65 anos, desde que haja 15 anos de
contribuição
Por Tempo: 35 anos de contribuição.

O GOVERNO quer

Ninguém se aposentará sem cumprir a idade mínima,
independentemente do tempo de contribuição.

MULHERES
Aos 62 anos.

HOMENS
Aos 65 anos.

Mínimo de 20 anos de contribuição para todos. Para receber
100% da aposentadoria, é preciso contribuir por 40 anos.

REGRAS DE TRANSIÇÃO
ç Incluem na Reforma todos os trabalhadores da ativa.
ç Transição apenas para o tempo de acesso; a nova forma
de cálculo passa a valer para todos imediatamente,
reduzindo os benefícios.
ç Redução ainda maior do valor para as trabalhadoras.

Cálculo da aposentadoria

COMO É

O GOVERNO quer

Redução nas aposentadorias:
Valor do benefício - Média de todas as
contribuições ao longo da vida profissional (inclui
os menores salários e o total fica menor).
Com 20 anos de contribuição (tempo
mínimo): recebe 60% do valor do benefício
Mais de 20 anos: 2% a cada ano. 40 anos
para chegar a 100% do valor do benefício
Aposentadoria especial

Como é
Trabalhadores insalubres se aposentam com o salário integral
(100%), cumprido o tempo mínimo de contribuição. O tempo
varia de 15 a 25 anos de trabalho em condições de insalubridade.
Obs: nsalubre conforme exigência da previdência para reconhecer
o tempo chamado especial.

O Governo quer

O trabalhador insalubre não terá o direito de se
aposentar com 100% do salário de contribuição. O valor da
sua aposentadoria será de 60% da média salarial.

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

COMO É
1 salário mínimo para pessoas com deficiência e idosos com
renda familiar per capita inferior a ¼ de salário mínimo.

O GOVERNO quer

ç Restringir o acesso;
ç a partir de 60 anos, o idoso receberá R$ 400,00.
Chega a 1 salário mínimo aos 70 anos.
Aposentadoria por incapacidade permanente

Valor do benefício: média das 80% maiores
contribuições ao longo da vida profissional.

COMO É

Por tempo de contribuição:
recebe o valor do benefício.

Valor do benefício é a média dos 80% maiores salários

Por idade, 15 anos de contribuição:
recebe 70% do valor do benefício;
Mais de 15 anos de contribuição:
1% a cada 12 meses de contribuição.

O GOVERNO quer

60% da valor do beneficio para quem tiver 20 anos de
contribuição +2% a cada 1 ano extra de contribuição.
Se for em decorrência de acidente ou doença de trabalho, média
de todas as contribuições realizadas até o momento da concessão.

DÍVIDAS E SONEGAÇÃO
Em 2017, um levantamento da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional mostrou
que empresas devem R$ 426 bilhões ao INSS. O valor equivale a três vezes o que o
governo alega ter sido o déficit da Previdência em 2018. São empresas como
Bradesco, JBS e Vale.
Apropriação indébita: O relatório da CPI mostrou que, em quatro
anos, empresários descontaram R$125 bilhões dos trabalhadores e não
repassaram para a Previdência, o que é crime. Segundo a Procuradoria, 73
deputados federais e 13 senadores estão associados a empresas que devem R$
372 milhões ao INSS. Esses parlamentares são sócios, presidentes, fundadores
ou administradores dessas empresas. São eles que vão votar a reforma!

DRU

Bolsonaro tirou em
fevereiro deste ano
R$ 600 bi do INSS

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2019-2022/2019/decreto/D9699.htm

A DRU tirou da Previdência, entre 2000 e 2015,
quase R$ 1,5 trilhão Em 2016, a DRU passou de
20% para 30% dos recursos da Seguridade.
(Fonte: CPI do Senado; valores atualizados pela Selic em 2017)

O GOVERNO quer:

Fim do abono do PIS – hoje tem
direito ao abono do PIS quem recebeu
até 2 salários mínimos em média
no ano anterior. O valor pago é de
até 1 salário mínimo, pois depende dos meses
efetivamente trabalhados no ano anterior e de ter
pelo menos 5 anos de registro no PIS. O governo
quer pagar apenas para quem receber até 1 salário
mínimo. Mais de 90% dos trabalhadores perderão
o direito.
Fim da aposentadoria
por periculosidade: hoje se
comprovado 25 anos de exposição ao
risco é possível requerer o benefício, ou
então um bônus de 40% sobre o tempo trabalhado
efetivamente nesta condição. Governo quer
acabar com essa possibilidade e, então, entrará
para a regra geral.
Fim da manutenção do poder
de compra dos aposentados:
hoje o reajuste pela inflação está
garantido, pela Constituição, porém
a PEC 6 quer desobrigar o governo
a reajustar o benefício já concedido por, pelo
menos, a inflação do período anterior, o que
pode acarretar em perda do poder de compra do
aposentado.
Pensões: o valor da pensão poderá
ser inferior ao salário mínimo. Será
proibido o acúmulo de benefícios,
se for pensão e aposentadoria terá
redução no valor se acumular, sendo que sobre
o menor valor vai ter confisco de 20% a 80% e
se for igual ou superior a 4 salários mínimos,
perde 100% do benefício de menor valor.

O

OS VERDADEIROS
PRIVILEGIADOS

segmento mais rico da população está fora da
reforma – não há nenhuma proposta de tributação
das grandes empresas e seus proprietários para equilibrar
a arrecadação pública.

O

s grandes empresários, que arcam com a
contrapartida patronal agora, podem passar a pagar
ZERO, dependendo do modelo de capitalização adotado.
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Banqueiros ficaram com mais de
40% do orçamento da União de 2018

J

uros e amortizações pagos aos
especuladores consumiram R$
1, 065 trilhão.
Do orçamento executado de 2018, algo
em torno de R$ 2, 621 trilhões; 40,66%
desta montanha de dinheiro ficaram com
os especuladores do mercado financeiro.
Sem fazer força ou se preocupar com a
produção do chão de fábrica, pagamento
de fornecedores, compra de matéria-prima
e transporte para escoar as mercadorias, os
banqueiros abocanharam a fortuna de R$
1,065 trilhão.
Este dinheiro é suficiente para construir
aproximadamente 1.000 hospitais de cerca de
8.500 metros quadrados, para atender uma
população de 40 mil pessoas com 160 leitos,
sendo 12 para UTI, pronto-socorro, triagem,
farmácia, cozinha e lavandeira. Essa fortuna,
também, garantiria com folga as despesas
anuais com funcionários, incluindo médicos,
enfermeiros, anestesistas, seguranças e
recepcionistas.
Mas o governo federal não gosta que
o brasileiro tenha saúde de qualidade. Do
orçamento da União de 2018, o investimento
neste segmento recebeu apenas 4,09% desta
fortuna. Para que a população não tenha
senso crítico e descubra essas falcatruas, o
Orçamento da União/2018 destinou apenas
3,62% deste bolo para a Educação.
Se colocarmos esse dinheiro, em notas
de R$ 100,00; uma paleta em cima do outro,
atingiria uma altura de 9.600 metros, mais alto
do que o monte Everest (o pico mais elevado
da terra) ou 22 vezes o edifício Empire States,
nos Estados Unidos, que tem 110 andares.

Previdência Social acumulou superávit de mais de R$ 1 trilhão
A reforma da Previdência pretende aumentar a idade
para aposentadoria e dificultar o acesso aos poucos
direitos da classe trabalhadora.
A Previdência Social faz parte da Seguridade Social,
que acumulou superávit de mais de R$ 1 trilhão entre

2005 e 2016! As finanças da Seguridade Social poderiam
melhorar ainda mais com o combate à sonegação; a
cobrança dos ricos devedores; o fim das desonerações
injustificáveis, isenções e anistias; o fim da DRU, entre
outras medidas.

A aposentadoria dos servidores públicos faz parte
de outro regime e também não tem déficit.
O rombo das contas públicas está nos gastos sigilosos com a dívida pública, que beneficia principalmente
grandes bancos e investidores, e não na Previdência.

Assinam:
Sindicato dos Químicos de Guarulhos e Região | Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região | Sindicato dos Gráficos de Guarulhos e Região |
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Têxteis de Guarulhos | Sindicato dos Vigilantes de Guarulhos e Região | Sindicato dos Empregados em Edifícios
e Condomínios de Guarulhos e Região | Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Guarulhos e Região | Sindicato dos Trabalhadores
em Entidades Beneficentes de Guarulhos e Região | Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal de Guarulhos

