
O governo de Bolsonaro quer 
aprovar uma reforma da 
previdência. A previdência garante 
os direitos da população no acesso 
à aposentadoria e à assistência 
social. Quando Bolsonaro diz que 
a reforma vai cortar privilégios, 
Bolsonaro mente! A reforma 
atingirá as trabalhadoras e 
trabalhadores que participam do 
regime geral de previdência. Esse 
regime tem um teto: quem se 
aposenta por ele, pode receber no 
máximo R$5.800.

A média das aposentadorias desse 
regime é de R$1300 reais.

Onde está o privilégio?

A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
PRECARIZA NOSSAS VIDAS.
PRIVILEGIADOS SÃO OS BANCOS!

A reforma da previdência pretende:

- Incentivar a privatização da aposentadoria. 
Isso significa que nosso dinheiro não estará mais 
sob responsabilidade do Estado, e sim nas mãos 
dos bancos, que só querem lucrar.

- Fazer um regime de capitalização individual. 
Hoje, a previdência é sustentada pela contribuição 
das empresas, do Estado e dos próprias 
trabalhadores (quem paga hoje contribui 
para garantir o benefício dos aposentados, 
estabelecendo uma solidariedade entre as 
gerações). Tudo isso faz um sistema de proteção 
social amplo, que garante que as pessoas 
aposentadas receberão o benefício até o fim de 
suas vidas. E o que é o regime de capitalização 
individual? É basicamente uma poupança. As 
empresas e o Estado deixam de contribuir com a 
aposentadoria, e você, só você, vai ser responsável 
por isso. Se acabar o dinheiro que você poupou, 
você deixa de receber.

- Acabar com o BPC (Benefício de Prestação 
Continuada), que garante um salário mínimo 
para idosos de baixa renda e para pessoas com 
deficiência. O desmonte da previdência também 
colocará em risco a licença maternidade, o auxílio 
desemprego, pensões, entre outros direitos. 

- Nos obrigar a uma velhice de miséria. Quem vai 
sentir o baque é a população mais pobre. Vejamos 
os números:

Hoje, com a previdência pública, quem contribui 
por 35 anos com R$79,84 recebe aposentadoria 
mensal de R$998. Com a reforma da previdência, 
quem contribui por 35 anos com R$100 receberá 
mensalmente apenas R$234,54. Parece justo?



Todo mundo sabe que as mulheres 
trabalham muito, dentro e fora de casa. 
Por causa do sistema capitalista, patriarcal e 
racista, somos obrigadas a ocupar os postos 
de trabalho mais precários e informais, com 
maior exploração e menor remuneração. 
Além disso, nós somos as principais respon-
sáveis por cuidar das casas e das pessoas. 
Ao longo de nossas vidas, ficamos alguns 
períodos sem contribuir para a previdência, 
mesmo trabalhando tanto. Por isso, somos 
contra o aumento da idade mínima (de 
60 para 62 anos) e de tempo mínimo de 
contribuição (de 15 para 20 anos) para 
as mulheres conseguirem se aposentar. 

Na prática, esse aumento irá impedir que 
a maioria das mulheres se aposentem, 
especialmente as mulheres negras, que 
ocupam os empregos mais precários.
Querem que trabalhemos até morrer, ou 
que aceitemos receber o valor parcial da 
aposentadoria para que os bancos lucrem 
mais. Mas, se nos organizarmos, podemos 
barrar a reforma de Bolsonaro, como já 
barramos a reforma proposta por Temer!

Se organize no seu bairro, trabalho, 
escola, junto aos movimentos sociais e 
feministas. Unidas, construiremos  
uma grande greve geral!

O dia 24 de abril de 2019 marca seis anos desde que desabou o edifício Rana Plaza, 
levando mil trabalhadoras à morte e deixando outras tantas feridas. Estas mulheres 
trabalhavam de forma precária, com salários muito baixos, na confecção de roupas de 
grandes marcas multinacionais. Em memória destas trabalhadoras, a Marcha Mundial 
das Mulheres vai às ruas por todo o globo para denunciar a exploração de nosso 
trabalho pelas empresas transnacionais e dizer: não aceitaremos mais vidas precárias!
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