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do jeito que está, não pode passar!

Não dá para negar: é necessário fazer mudanças na
Previdência Social para que o sistema continue dando
suporte aos aposentados e às pessoas mais pobres.

Mas o caminho para isso não é a Reforma
da Previdência que está sendo proposta pelo
Governo Federal neste momento.
As mudanças que estão sendo discutidas são cruéis
com os trabalhadores. Se forem aprovadas, vão
diminuir o valor das aposentadorias e pensões, e
podem fazer muita gente trabalhar até morrer.

Aumento da idade mínima
e do tempo de serviço
A aposentadoria somente por idade ou só
por tempo de serviço não irão mais existir.
Para se aposentar, vai ser preciso alcançar

65 anos de idade
(mínimo 20 de contribuição)

62 anos de idade
(mínimo 20 de contribuição)

os dois critérios.

Para receber toda a
aposentadoria
20 anos de contribuição
60% do benefício

40 anos de contribuição
100% do benefício

40 anos de trabalho
Para receber tudo, vai ser obrigatório
trabalhar por pelo menos 40 anos. Você
consegue se imaginar correndo atrás do
caminhão de coleta, lavando fachadas de
prédios ou operando roçadeiras por 40
anos, todos os dias? Não existe corpo e
nem saúde que aguentem!
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Sistema de capitalização
A Reforma da Previdência quer implantar um sistema que se chama
capitalização. Esse modelo já foi testado em vários países do mundo, e
só deixou um rastro de caos por onde passou. Em muitos desses lugares,
hoje, os aposentados não têm nem como se alimentar e pagar os próprios
remédios.

O Chile foi um dos países
que adotou a capitalização
nos anos 80. Hoje, o
país vive uma onda de
suicídios entre idosos, que
se desesperam por não
conseguir se sustentar.

Qual é o problema?
Você deposita um valor todo
mês, mas não tem certeza de
quanto será o benefício ao se
aposentar, principalmente
se passar algum tempo sem
emprego formal.

Regras de transição
Se a Reforma passar, quem ainda vai se aposentar terá que
preencher alguns requisitos diferentes (em uma das chamadas de
“regras de transição”) para conseguir o benefício.

Opção 1 - Sistema de pontuação

Homens: 96 pontos
Tempo de contribuição: 35 anos

Opção 2 - Por tempo de contribuição

Homens
(61 de idade + 35 de contribuição)

(Exemplo: 61 de idade + 35 de contribuição)

Mulheres: 86 pontos

Mulheres
(56 de idade + 30 de contribuição)

Tempo de contribuição: 30 anos
(Exemplo: 56 de idade + 30 de contribuição)

A idade mínima sobe 6 meses a cada ano

A cada ano, será preciso atingir

até chegar em 2031: 65 anos (homens) e

1 ponto a mais, até chegar:

62 anos (mulheres)

105 pontos (homens) - 2028 e
100 pontos (mulheres) - 2033

Opção 3 - 2 anos para se aposentar
Exemplo

Quem está a menos de 2 anos de parar de trabalhar,
terá que pagar um pedágio de metade disso – ou seja,
trabalhar mais um ano.

Resultado

Em vez de 2 anos, teria que trabalhar 3.

Cálculo do
benefício
Hoje: 80% maiores contribuições
Reforma: média de todas as
contribuições (inclusive as mais baixas)
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ã seriam
Pensoes
cortadas.
Mais dor para
quem já está
sofrendo.

Redução no
auxílio a idosos
em situação de
miséria

A perda de um marido ou esposa

Hoje, pessoas idosas que não

é um momento de muita dor.

têm renda e nem ajuda das

Mas a Reforma da Previdência

famílias recebem um apoio

vai aumentar ainda mais esse

de um salário mínimo. Com a

sofrimento.

Reforma, o auxílio (chamado de
BPC) passaria a ser de apenas

Futuras pensionistas

R$ 400,00 por mês. Dá para
imaginar viver com essa quantia?

60% do benefício do esposo ou
da esposa que faleceu.

Cada filho
menor de 21 anos
Mais 10%.

E nada de
acabar com os
privilégios?

Exemplo
Um trabalhador casado
e pai de um filho menor
faleceu.
Ele ganhava
R$ 2.000,00 de

Essa Reforma impõe medidas muito duras

aposentadoria.

para os trabalhadores, mas não acaba com

Pensão de sua esposa:

os privilégios de alguns grupos, como os

60% = R$ 1.200,00

militares (que ficarão de fora ou terão regras

+ 10% do filho (R$

bem mais suaves).

200,00 enquanto ele for

Os militares são justamente os que pesam

menor de 21 anos) = R$

16 vezes mais para a Previdência do que o

1.400,00 (70%).

restante dos trabalhadores. Uma Reforma
justa deveria ser feita para todos!
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Qual seria a saída
para a Previdência?
Acreditamos em uma Reforma muito diferente dessa, que diminua a
desigualdade e a injustiça social, e realmente acabe com os privilégios.
Para isso, é preciso que o governo elabore essa proposta conversando com
os sindicatos e trabalhadores, para deixarmos ideias diferentes de lado e
trabalharmos todos juntos pelo bem do trabalhador e do futuro do país.
É necessário que todos sejam incluídos na Reforma, incluindo os militares.

Mas para
onde vai o
dinheiro do
governo?

Os sindicatos são
indispensáveis
para defender sua
aposentadoria!

O governo gasta 44% dos seus recursos para pagar

Os sindicatos estão lutando para defender a sua

juros da dívida pública

aposentadoria, e é por isso que estão dizendo não para

Em vez de investir no bem-estar da população, esse

essa Reforma da Previdência!

dinheiro vai para o bolso dos banqueiros!
Empresas devem mais de R$ 450 bilhões à Previdência
Mas essa Reforma vai jogar essa conta no colo do
trabalhador!

Sem o sindicato, você estará desamparado e ninguém
conseguirá evitar que a população brasileira envelheça
desprotegida.
Se você acredita no direito a uma aposentadoria digna,
apoie o seu sindicato e se junte a essa luta!

Fale com os políticos paranaenses
Mande uma mensagem para os deputados federais e senadores paranaenses, para que eles pensem
nos trabalhadores quando se posicionarem em relação à Reforma da Previdência:

DEPUTADOS FEDERAIS - PARANÁ
1 - ALIEL MACHADO - dep.alielmachado@camara.leg.br
2 - ALINE SLEUTJES - dep.alinesleutjes@camara.leg.br
3 - AROLDO MARTINS - dep.aroldomartins@camara.leg.br
4- BOCA ABERTA - dep.bocaaberta@camara.leg.br
5- CHRISTIANE YARED - dep.christianedesouzayared@camara.leg.br
6 - DIEGO GARCIA - dep.diegogarcia@camara.leg.br
7 - ENIO VERRI - dep.enioverri@camara.leg.br
8 - EVANDRO ROMAN - dep.evandroroman@camara.leg.br
9 - FELIPE FRANCISCHINI -dep.felipefrancischini@camara.leg.br
10 - FILIPE BARROS - dep.filipebarros@camara.leg.br
11 - GIACOBO - dep.giacobo@camara.leg.br
12 - GLEISI HOFFMANN - dep.gleisihoffmann@camara.leg.br
13 - GUSTAVO FRUET - dep.gustavofruet@camara.leg.br
14 - HERMES PARCIANELLO - dep.hermesparcianello@camara.leg.br
15 - LEANDRE - dep.leandre@camara.leg.br
16 - LUCIANO DUCCI -dep.lucianoducci@camara.leg.br
17 - LUISA CANZIANI - dep.luisacanziani@camara.leg.br

18 - LUIZ NISHIMORI - dep.luiznishimori@camara.leg.br
19 - PAULO MARTINS - dep.pauloeduardomartins@camara.leg.br
20 - PEDRO LUPION - dep.pedrolupion@camara.leg.br
21 - PROF.LUIZÃO GOULART - dep.professorluizaogoulart@camara.leg.br
22 - REINHOLD STEPHANES JR -dep.reinholdstephanesjunior@camara.leg.br
23 - RICARDO BARROS - dep.ricardobarros@camara.leg.br
24 - RUBENS BUENO - dep.rubensbueno@camara.leg.br
25 - SARGENTO FAHUR - dep.sargentofahur@camara.leg.br
26 - SCHIAVINATO - dep.schiavinato@camara.leg.br
27 - SERGIO SOUZA - dep.sergiosouza@camara.leg.br
28 - TONINHO WANDSCHEER -dep.toninhowandscheer@camara.leg.br
29 - VERMELHO - dep.vermelho@camara.leg.br
30 - ZECA DIRCEU - dep.zecadirceu@camara.leg.br

SENADORES – PARANAENSES
31 - ÁLVARO DIAS - alvarodias@senador.leg.br
32 - FLÁVIO ARNS - sen.flavioarns@senado.leg.br
33 - ORIOVISTO GUIMARÃES - sen.oriovistoguimaraes@senado.leg.br

