
CONTRA A “REFORMA” DA PREVIDÊNCIA, GREVE GERAL JÁ! 

O governo Bolsonaro/Mourão, tutelado pelo Alto Comando das Forças Armadas,          

dando continuidade às “reformas” antipopulares iniciadas nos governos anteriores, está          

ameaçando destruir a Previdência Social, um brutal ataque à aposentadoria e outros direitos             

fundamentais conquistados através da luta do povo brasileiro. Correspondendo aos          

interesses de banqueiros sanguessugas, o governo sob o argumento hipócrita de que            

“precisamos fazer sacrifícios e arrumar a casa”, despeja sobre nós todo o peso da crise. 

A criminosa “reforma” da previdência do ministro Paulo Guedes propõe o fim da             

aposentadoria por tempo de contribuição e impõe o critério da idade mínima, ou seja, para               

se aposentar com 100% do salário, será preciso contribuir por 40 anos com o INSS, além de                 

ter atingido os 65 anos de idade, no caso dos homens, e 62 anos, para as mulheres. A                  

proposta ainda visa reduzir quase à metade o valor das pensões por morte, além de fixar em                 

R$ 400,00 o benefício aos idosos com menos de 70 anos em situação de pobreza               

comprovada. Levando em conta as condições econômicas do país, a dura vida dos             

trabalhadores do campo e da cidade, as altas taxas de desemprego e informalidade, quem              

dentre nós se aposentará? E se aposentando, que vida teremos? 

O governo diz estar “combatendo privilégios”, mas na verdade, com toda essa            

ladainha, pretende aumentar a fortuna dos mais ricos. Querem substituir o Regime de             

Repartição (no qual trabalhadores, empregadores e governo contribuem para garantir o           

benefício dos aposentados) pelo Regime de Capitalização (quando o trabalhador de forma            

individualizada contribui para um fundo privado de previdência controlado por bancos). No            

Chile, que passou pelas mesmas modificações há algumas décadas, 80% dos aposentados            

sobrevivem com menos de um salário mínimo e centenas de idosos têm cometido suicídio.              

Banqueiros e grandes empresários que hoje devem mais de R$ 400 bilhões à previdência              

serão os maiores beneficiários da “reforma”. Que privilégios estão combatendo?  

Como se não bastasse essa “reforma” genocida, Bolsonaro ainda fixou um salário            

mínimo de fome, segue entregando nossas riquezas através do plano de privatizações, destrói             

a soberania do país ao oferecer bases militares aos EUA, aumenta a repressão sobre os               

movimentos populares, sindicatos, povos tradicionais, camponeses, moradores de favela e          

periferias. Aplicam descaradamente o terrorismo de Estado e tentam fazer parecer “naturais”            

os frequentes assassinatos cometidos por militares, policiais e “milicianos”. Convocamos          

todos os (as) trabalhadores (as) à unidade de ação classista e combativa, não há o que                

esperar! Não nos resta outra opção a não ser nos organizarmos por local de trabalho e                

moradia, criando comitês e engrossando as mobilizações nas ruas para CONSTRUÇÃO DA            

GREVE GERAL contra a “Reforma” da Previdência e demais medidas anti-povo.  
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