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Querem acabar com sua aposentadoria!
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A gestão Jair Bolsonaro mal
começou e já mirou o direito à
aposentadoria. Em uma de suas
primeiras ações, o “mito” impôs
ao povo a Medida Provisória (MP)
8 71 / 2 0 1 9 q u e a t a c a a
aposentadoria de um dos
setores mais vulneráveis da
sociedade, os agricultores
familiares que ganham salário
mínimo. Por outro lado, a MP
protege as aposentadorias
milionárias, os sonegadores e
beneficia instituições financeiras.
As centrais sindicais sempre estiveram nas ruas, em todo o Brasil, em defesa da Previdência e dos direitos sociais

Eles querem que você pague a conta!

Os devedores da Previdência são os grandes empresários, que acumularam
uma dívida até 2015 de R$ 374,9 bilhões, mais do que o dobro do suposto
rombo (R$ 149 bi) que o governo justifica para fazer a reforma. Somente
com desonerações e renúncias foram mais de R$ 283 bilhões que deixaram
de entrar nos cofres da seguridade.

Fevereiro/2019

É por esta e outras medidas já prometidas por Bolsonaro que as centrais sindicais seguem em campanha
permanente em defesa da aposentadoria. E, a exemplo de abril de 2017, quando o movimento sindical
mobilizou mais de 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, é que as centrais voltam a alertar: a
proposta de Bolsonaro é pior do que a de Temer e significa, na prática, o fim da aposentadoria digna do povo
brasileiro.
Nossa luta é por uma Previdência Social pública, universal, com valorização real, sem privilégios e que
amplie a proteção social para quem mais precisa deste sistema!
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