
Carta aberta em defesa das nossas aposentadorias

 Quando queriam aprovar a reforma trabalhista, o 
governo e seus aliados diziam que as mudanças iam “mo-
dernizar” o país. Agora as pessoas estão sendo contrata-
das por menos que o salário mínimo e podem receber 
apenas pelas horas efetivamente trabalhadas. O intervalo 
para almoço pode ser só de 30 minutos. As férias podem 
ser parceladas em 3 vezes. E acordos coletivos podem ser 
reconhecidos mesmo que ofereçam menos do que o pre-
visto na legislação. Grávidas e mulheres que estão ama-
mentando podem ser obrigadas a trabalhar em ambientes 
insalubres ou perigosos.

É isso que você quer para a sua velhice depois de pas-
sar anos pagando ao INSS ou à previdência dos regimes 
próprios? Temos certeza que não!

ASSIM COMO AS MUDANÇAS 
NA CLT, A REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA SÓ TRAZ 

PREJUÍZOS

Se a reforma passar, vamos ter que contribuir pelo me-
nos 25 anos no serviço público (sobre o salário bruto) para 
obter uma aposentadoria mais próxima do valor do último 
salário da ativa - ou 40 anos no setor privado para ter apo-
sentadoria “integral” (limitada ao teto do INSS).

Estudo divulgado pelo Instituto de Economia da Uni-
camp aponta que 8 em cada 10 brasileiros só terão 15 anos 
de contribuição comprovada ao se aposentar, e vão perder 
40% da renda mensal.

UMA REFORMA INACEITÁVEL

Por isso, no dia de hoje, definido como Dia Nacional 
de Luta Contra a Reforma da Previdência, estamos aqui 
prestando esclarecimentos e convidamos todas e todos a 
não permitir o fim das aposentadorias no Brasil.

No último dia 5 era para ter acontecido uma greve 
geral no país para impedir a votação da reforma. Mas as 
grandes centrais sindicais desmarcaram a mobilização 
três dias antes. Depois vazou que várias delas estavam 
negociando um acordo para liberar R$ 500 milhões em 
dinheiro do imposto sindical.

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal 
no Estado de São Paulo (Sintrajud) e a CSP-Conlutas repu-
diam esse tipo de negociata. Em direito não se mexe!

Defendemos a construção de uma nova greve geral 
caso o governo cumpra a ameaça de botar a reforma em 
votação no próximo dia 19 de dezembro. E chamamos 
você a fortalecer essa luta que é de todos nós.

SE COLOCAR PARA VOTAR, O 
BRASIL VAI PARAR!

No dia de hoje o governo Temer e o presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), ope-
ram um verdadeiro balcão de negócios para tentar obter 
o compromisso de 308 deputados em favor da Proposta 
de Emenda Constitucional 287/2016. A PEC 287, como 
é conhecida, estabelece as regras da chamada reforma da 
Previdência. Mas na verdade não é uma reforma (uma 
mudança para melhor). O que está para ser colocado em 
votação é o fim do direito à aposentadoria.

Eles tentam enganar a população dizendo que a re-
forma da Previdência é uma “necessidade” para não gerar 
um colapso das contas públicas. E ainda tentam jogar tra-
balhadores uns contra os outros alegando querer “acabar 
com privilégios” que os servidores públicos teriam.

Uma CPI provou que não existe déficit nas contas da 
Previdência. O que existe é má gestão, fraudes e sonegação. 
Grandes empresas devem R$ 450 bilhões à Previdência.

Todos os anos os governos desviam 20% do orçamento 
constitucional da Previdência para o pagamento da dívi-
da pública, cujos credores são grandes bancos. No ano 
passado o desvio subiu para 30%. Entre 2005 e 2014 foram 
desviados R$ 500 bilhões para a chamada Desvinculação de 
Receitas da União (DRU), conforme estudo da Associação 
Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal (Anfip).

Sem falar que parlamentares têm o direito de se aposen-
tarem com salário integral (hoje R$ 33,7 mil) após cumprir 
apenas 1 ou 2 mandatos, somando tempos de contribuição 
do INSS ou outros cargos públicos.

QUEM SÃO OS PRIVILEGIADOS?

Já os servidores públicos contribuem com 11% sobre 
o salário bruto para a previdência. Diferente do setor pri-
vado, onde o trabalhador contribui com no máximo R$ 
608,44 porque existe um teto de R$ 5.531,31.

Os trabalhadores dos serviços públicos também contri-
buem com a previdência depois que se aposentam. E agora o 
governo quer aumentar essa contribuição de 11% para 14%.

A VERDADE SOBRE A 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Sr. Parlamentar: Se votar, não volta!

Tirem as mãos da nossa 
aposentadoria!

Não à reforma da Previdência!


