
Dia 5 de Dezembro

É povo na rua
Em defesa da Aposentadoria!

Fórum de Lutas em 
Defesa dos Direitos

 Temer e seus aliados no Con-
gresso querem aprovar a “Reforma da 
Previdência” ainda este ano. Eles estão 
dizendo que a reforma veio para aca-
bar com os privilégios. É mentira!
 Temer vai continuar ganhan-
do sua aposentadoria de R$ 45 mil por 
mês. Já o ministro-banqueiro Henri-
que Meirelles, enquanto defende um 
salário de fome para a maioria dos ido-
sos, leva R$ 250 mil por mês! Os seis 
empresários mais ricos do Brasil, que 
possuem riqueza equivalente aos 100 
milhões mais pobres, vão continuar 
enriquecendo cada vez mais.
 Temer já liberou bilhões em 
dinheiro público comprar apoios, e 
gastou cerca de R$70 milhões com 
propaganda enganosa na TV e no rádio 
pra confundir o povo, mas ficaremos 
atentos! Os parlamentares catarinen-
ses que votarem pelo desmonte da 
Previdência não serão esquecidos!
 Nós, do Fórum de Lutas em 
Defesa dos Direitos, um grupo com-
posto por sindicatos, movimentos 
sociais e entidades do movimento es-
tudantil da nossa cidade e estado, te-
mos puxado atividades de mobilização 
contra os ataques aos nossos direitos 

durante todo o ano. Nesta semana, 
estivemos panfletando um chamado, 
assinado pelas centrais sindicais, para 
uma greve geral no dia 5/12, por conta 
da possível votação da PEC 287 no dia 
seguinte, 6/12. 
 Entretanto, a cúpula de algu-
mas centrais (Nova Central, Força Sin-
dical, UGT, CUT, CTB e CSB) anunciou o 
cancelamento da greve geral, mas ma-
nutenção da luta contra a reforma da 
previdência. Tudo isso logo após Rodri-
go Maia (DEM), presidente da Câmara 
de Deputados, afirmar que iria retirar 
o projeto da pauta do dia 6/12.
 Assim, nós do Fórum convo-
camos todos e todas a se manifestar 
contra o fim da aposentadoria! Não 
podemos confiar que a PEC 287 não 
será votada na semana que vem e 
precisamos mostrar que somos contra 
esse projeto! Só o povo na rua poderá 
barrar mais esse ataque!
 É hora de parar o comércio, os 
transportes, as escolas, as universida-
des, as indústrias, seu local de traba-
lho e vir para o ato. Vamos barrar essa 
reforma! Em defesa da aposentadoria 
digna para todos! Fora Temer!

facebook.com/forumdosservidoressc
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A PEC 287 não vai combater privilégios, vai reforçá-los

Qual o verdadeiro rombo na Previdência?
O governo vem alardeando que a aposentadoria da maioria dos 
trabalhadores e dos servidores públicos vem provocando um rom-
bo. Mentira! O que a CPI do senado apontou foi que as empresas 
privadas devem R$ 450 bilhões para a previdência social. Somente 
os bancos devem R$ 124 bilhões desse total. Isso sem contar os 
mais de R$ 1 trilhão de reais que o governo paga todo ano aos 
banqueiros com as dívidas externa e interna. Essa informação eles 
escondem da gente. É onde está o verdadeiro rombo!

Não caia nas mentiras de Temer!

A reforma também retira direitos deles. Os servidores públicos te-
rão que ter no mínimo 25 anos de contribuição e 65 anos de idade, 
no caso de homens, e 62, no caso de mulheres. Para receber o 
benefício integral é preciso também ter 40 anos de contribuição. 
Professores e professoras precisarão ter 60 anos de idade no mí-
nimo e policiais 55. Pensão por morte passa a ser só metade do 
benefício atual, com adicional de 10% por dependente, e limite de 
dois salários mínimos.

Enquanto Temer, Meirelles e outros ricaços vão continuar ganhan-
do muita grana, inclusive lucrando com o negócio da previdência 
privada,  você vai precisar contribuir por 40 anos para ter acesso 
a 100% da média de todos seus salários na vida. Isso no caso de 
homens com mais de 65 anos e mulheres com 62.

E os servidores, professores, policiais e pensionistas?
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