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NACIONAL

Parar o Brasil!
EM DEFESA DA

PREVIDÊNCIA

SOCIAL E DOS DIREITOS!

5DEZ

ASSEMBLEIA

PARA ORGANIZAR A GREVE NACIONAL!
Centrais Sindicais convocam Greve Nacional dia 5/12
contra reforma da Previdência e em defesa dos direitos
O Sindicato dos Bancários de Santos e Região, filiado à Intersindical – Central da Classe Trabalhadora, convoca todos
os bancários de sua base territorial a participarem da Assembleia, dia 30/11 (quinta-feira), às 19h, na Av. Washington

Luiz, 140, em Santos/SP, para organizar e realizar ampla
mobilização nas unidades, dia 5/12 contra as propostas de
reforma da Previdência Social, que acaba com o direito à
aposentadoria dos trabalhadores brasileiros.
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Governo quer desmontar a Previdência
e acabar com aposentadoria
A nova proposta de desmonte da Previdência Social apresentada pelo governo do
ilegítimo Michel Temer (PMDB-SP) e que
deve ser votada no dia 6 de dezembro, é
mais perversa que a anterior.
E, ao contrário da propaganda do governo,
não corta privilégios, como as altas aposentadorias dos parlamentares, ataca apenas
a classe trabalhadora que terá de trabalhar
mais, ganhar menos e, se quiser receber o

valor integral da aposentadoria, contribuir
durante 40 anos, sem ficar nenhum período
desempregado.
Para atender aos interesses do sistema
financeiro, interessado em abocanhar a previdência social, o condomínio golpista quer,
na prática, acabar com o direito a aposentadoria de milhões de pessoas.
Preocupados com a imensa insatisfação e

Propaganda sobre
deficit na Previdência
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O governo federal faz propaganda e um
debate mentiroso sobre a falta de recursos da Previdência Social, porque contrariando as expectativas de Michel Temer
(PMDB), a CPI da Previdência Social no
Senado concluiu que não existe deficit.
“É importante destacar que a Previdência
Social brasileira não é deficitária. Ela
sofre com a conjunção de uma renitente
má gestão por parte do governo, que,
durante décadas: retirou dinheiro do
sistema para utilização em projetos e in-

teresses próprios e alheios ao escopo da
previdência; protegeu empresas devedoras, aplicando uma série de programas de
perdão de dívidas e mesmo ignorando a
lei para que empresas devedoras continuassem a participar de programas de
empréstimos e benefícios fiscais e creditícios; buscou a retirada de direitos dos
trabalhadores vinculados à previdência
unicamente na perspectiva de redução
dos gastos públicos; entre outros”, resume o senador Hélio José em seu relatório
da CPI.

Cabe lembrar que a recente CPI no congresso concluiu que não existe deficit nas
contas da seguridade social, apesar de os
grandes empresários e banqueiros deixarem
de pagar o que devem aos cofres da previdência social.

oposição popular ao fim da aposentadoria,
Temer busca viabilizar o que chamam de
uma mini-reforma, estabelecendo idade mínima de 65 anos e 40 anos de contribuição
para receber o benefício integral.
Como parte da ofensiva para convencer a
população brasileira, a mídia alardeia relatórios preparados pelos rentistas do Banco
Mundial, verdadeiro comitê de defesa do
capital financeiro internacional.

Apesar do bombardeio de propaganda,
oficial ou subliminar, a população brasileira não dá sinais de aceitar o desmonte do
direito à aposentadoria.

Regra de transição
Pedágio com 30% a mais
de contribuição, com idade
mínima progressiva, iniciando com 55 anos para
os homens e 53 anos para
as mulheres e crescendo, a
partir de 2020. Veja tabela
ao lado:

A idade mínima de aposentadoria
aumentará progressivamente a
cada 2 anos

Fonte: Infográfico G1

Ano

Mulheres

Homens

2018

53

55

2020

54

56

2022

55

57

2024

56

58

2026

57

59

2028

58

60

2030

59

61

2032

60

62

2034

61

63

2036

62

64

2038

62

65

Como é hoje. Como Temer quer desmontar!
Como é hoje

Proposta original do Governo

Proposta do relator

Nova proposta do Governo

Idade mínima de
aposentadoria

A soma da Idade e tempo de
contribuição deve ser 85 para
mulheres e 95 para homens

65 anos, homens e mulheres

62 anos para mulheres e 65 para
homens

62 anos para mulheres e 65 para
homens

Tempo mínimo de
contribuição para
aposentadoria integral

A soma da Idade e tempo de
contribuição deve ser 85 para
mulheres e 95 para homens

49 anos

40 anos

40 anos

Entram na regra mulheres a partir
de 45 anos e homens a partir de 50
anos

Idade mínima para entrar na regra
é progressiva, começando com
mulheres a partir de 53 anos e
homens a partir de 55 anos

Idade mínima para entrar na regra
é progressiva, começando com
mulheres a partir de 53 anos e
homens a partir de 55 anos

Média de todos os salários inclusive os 20% mais baixos

Média de todos os salários inclusive os 20% mais baixos

Média de todos os salários inclusive os 20% mais baixos

Regra de transição

EXPEDIENTE

Novo cálculo diminui
aposentadoria

Média da soma de 80% dos maiores salários

Órgão Informativo dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Santos e Região | Endereço: Av. Washington Luís, 140 - Santos/SP | CEP: 11.050-200 | Fone/Fax: (13) 3202 1670
Presidente: Eneida Figueiredo Koury | Secretário Geral: Ricardo Luiz L. Saraiva - Big | Secretário de Imprensa e Comunicação: Fabiano M. Couto
Edição: Luiz Gustavo de Mesquita Soares (Mtb 22.959) | Textos: Gustavo Mesquita e Fernando Diegues (Mtb 41.384)
Diagramação: Adriano Trindade da Silva (Mtb 60.654) | Fotografia: Gustavo Mesquita, Fabiano Couto, Adriano Trindade e Fernando Diegues
Impressão: JCA Gráfica | Tiragem: 6.000 exemplares

Curta nossa página no Facebook:
facebook.com/santosbancarios

