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NÃO À REFORMA
DA PREVIDÊNCIA!

Concentração a 
partir das 9h00 na 
Av. Leste-Oeste, em 
frente ao Terminal 
Central de ônibus 
urbano

VOCÊ NÃO MERECE 
TRABALHAR ATÉ 

MORRER.

Entidades sindicais, organizações sociais, populares e estudantis, grupos de 
evangélicos e católicos de Londrina e representantes de partidos políticos 
de oposição ao governo Jair Bolsonaro (PSL) estão organizando a Greve 

Geral do dia 14 de junho contra a reforma da Previdência. Esta mobilização 
é nacional e servirá para pressionar deputados e senadores a rejeitarem a 
PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 6/2019, que muda as regras da 
aposentadoria dos trabalhadores brasileiros e acaba com a Seguridade Social.
Leia neste material os principais riscos que essa reforma poderá causar a você e 
a milhões de outras pessoas se não fi zermos nada para barrar esse retrocesso.

Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Como a mudança nas regras da 

Previdência as empresas e o governo 
deixarão de contribuir para o Sistema 
de Seguridade Social, responsável pela 
arrecadação de recursos por meio de 
impostos para garantir o amparo das 
pessoas que não conseguiram contribuir 
para sua aposentadoria, como as donas 
de casa idosas e defi cientes. Neste caso, 
o trabalhador vai ter que aderir ao sistema 
de “capitalização”, que é uma conta de 
poupança aberta em um banco, na qual 
deverá depositar todo mês um valor para 
assegurar sua aposentadoria após 40 
anos. Essa conta será administrada pelo 
banco, que fi cará com boa parte da sua 
contribuição com a cobrança de tarifas.

Se a reforma for aprovada, 
vai acabar a Aposentadoria 
por Tempo de 
Contribuição, que hoje 
permite ao homem que 
já pagou o INSS por 35 
anos se aposentar e a mulher 
aos 30 anos. Neste caso, não tem 
idade mínima. Pagou, aposentou! 
Na proposta de Jair Bolsonaro, vai valer apenas 
a aposentadoria por idade. O homem só vai se 
aposentar quando tiver 65 anos de idade e a mulher 
62 anos, devendo ter ainda 20 anos de contribuição 
para a Previdência.

Se a reforma for aprovada, 
vai acabar a Aposentadoria 

anos se aposentar e a mulher 
aos 30 anos. Neste caso, não tem 
idade mínima. Pagou, aposentou! 

Benefício reduzido
O cálculo do 

benefício da 
aposentadoria 
atualmente é 
feito com base 
nos 80 maiores 
salários do 
trabalhador. Com 

a reforma de Bolsonaro, serão levados em 
conta todas as remunerações, inclusive as 
mais baixas, e você só receberá 60% do 
valor do benefício. Para ganhar o benefício 
integral será obrigado a contribuir por pelo 
menos 40 anos.

Reajuste para os aposentados
Quem já está 

aposentado 
também será 
prejudicado 
pela mudança 
nas regras da 
Previdência. 
A PEC 6/2019 retira da Constituição 
Federal a obrigatoriedade de 
reposição da infl ação para os 
benefícios acima do salário mínimo 
pagos a aposentados e pensionistas 
da iniciativa privada e do setor 
público. Também vai acabar o vínculo 
dos benefícios com o salário mínimo.

Isso signifi ca que o governo 
poderá não reajustar o seu benefício, 
achatando ainda mais o valor que 
você recebe.

Regras duras para trabalhadores 
afastados por doença ou acidente

O corte de direitos da 
reforma da Previdência vai 
reduzir para 60% os benefícios 

dos trabalhadores afastados 
para tratamento de doenças 

e em função de acidentes 
ocupacionais ou mesmo de 

trânsito, por exemplo.
O Auxílio-doença ou Auxílio-

acidentário será pago a quem tiver 
contribuído por pelo menos 20 anos 
ao INSS. Isso valerá para quem fi car 

paraplégico ou tiver que se afastar para 
tratar de câncer e outras doenças graves.

Corte do PIS/PASEP
Outra maldade dessa reforma é o corte do PIS/

PASEP para os trabalhadores que recebem mais de 
um salário mínimo (R$ 998,00). Essa mudança vai 
retirar o abono de mais de 18 milhões de brasileiros 
e brasileiras que trabalham com carteira assinada. 

Capitalização só favorece bancos

Valor menor para o BPC
Hoje, o idoso que não tem condições de 

se sustentar, o defi ciente e outras pessoas 
nesta situação têm direito a receber o BPC 
(Benefício de Prestação Continuada), no 
valor de um salário mínimo (R$ 968,00).  Se 
a reforma de Bolsonaro for aprovada, essa 
assistência será mudada e o BPC será pago a 
quem tiver mais de 60 anos de idade, que vai 
receber apenas R$ 400,00. É menos de 50% 
do valor pago atualmente.


