
AS FALSAS 
“REFORMAS” PROPOSTAS 
         PELO GOVERNO

“REFORMA” DA PREVIDÊNCIA

No  Brasil, quem paga 
sempre as consequências 
dos desmandos dos governos 
são os trabalhadores. Pela 
proposta governamental, os 
segurados só conseguirão se 
aposentar próximo da morte. 
Precisamos nos unir para não 
permitir a volta do regime 
de escravidão que o Brasil 
aboliu há um século e meio.
A necessidade dessa tal “reforma” 
nada mais é que uma grande 
mentira, um pretexto para 
desmontarem a Previdência 
Pública, destinarem o dinheiro 
para os bancos, através do 
pagamento da dívida pública, e 
entregarem o futuro dos brasileiros 
para as grandes seguradoras 
de Previdência Privada.
Os fiscais da Previdência já 
demonstraram (ver quadro) 
que, em 2015, por exemplo, 
apesar da forte recessão que 
o país vive, não houve rombo, 
como alegam, e sim superávit 
no setor: R$ 11 bilhões.
Trata-se de uma maldade 
sem noção, que só deixará 
a casa bonita para os mais 
ricos, e colocará homens 
e mulheres, trabalhadores 
urbanos, rurais e servidores 
públicos num balaio só, 
com uma única idade para 
aposentadoria – 65 anos. 
ISSO É UM ABUSO! 

DESPESAS RECEITAS

R$ 436 BI
Benefícios Previdenciários

R$ 41,8 BI
Benefícios Assistenciais

R$ 26,9 BI
Bolsa Família e Outros

R$ 102,2 BI
Saúde

R$ 48,2 BI
Benefícios FAT

R$ 27,9 BI
Outras Despesas

SOMA DAS DESPESAS
R$ -683 BILHÕES

R$ 352,6 BI
Contribuição Previdenciária

R$ 200,9 BI
Cofins

R$ 59,7 BI
CSLL

R$ 53 BI
PIS/PASEP

R$ 20 BI
Entidades da Seguridade

R$ 7,8 BI
Outras Contribuições

SOMA DAS RECEITAS
R$ +694 BILHÕES

SALDO: R$ +11 BILHÕES

São atividades diferentes. Já implantaram o FATOR 
PREVIDENCIÁRIO, que criou grandes reduções 
aos valores das aposentadorias e de outros direitos, 
mas, agora, querem esfolar o trabalhador ainda mais.

FÓRUM SINDICAL DOS TRABALHADORES

Dizem que há “rombo” na previdência. Se há, não foram os 
trabalhadores que causaram. 

ISSO O GOVERNO NÃO TE MOSTRA



“REFORMA” TRABALHISTA

A “reforma” trabalhista nada mais é que uma bomba armada pronta para 
estourar. Não é a flexibilização dos direitos dos trabalhadores que vai levantar a 
economia. Que o governo arrume um jeito, sem prejudicar a classe trabalhadora, 
de colocar ordem na “bagunça” dele. O que Michel Temer quer é ACABAR com a 
legislação trabalhista, e nós trabalhadores não podemos deixar que isso aconteça. 
Vamos desarmar essa bomba e nos proteger do futuro de escravidão que nos espera. 

PARECE BOM? MAS É BOMBA! 

Negociações e acordos ficam valendo mais que a legislação trabalhista. Segundo o governo, a ideia é dar mais “liberdade” para as negociações.

A proposta permite que a jornada de trabalho se estenda até 12 horas por dia com o limite de 220 horas mensais. 

ANULAR A LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA

AUMENTAR A JORNADA DE 
TRABALHO

MAS É BOMBA MAS É BOMBA
PARECE BOM? PARECE BOM?

Na verdade, a proposta abre 
precedente para anular a legislação 
trabalhista deixando o trabalhador 

totalmente desprotegido. Por 
exemplo, se a empresa e um 

sindicato pelego decidem negociar 
direitos abaixo do que determina a 

lei, eles vão poder. Se hoje, tendo lei, 
os trabalhadores já sofrem para que 

ela seja cumprida,  
imagine sem lei?

Imagine você ter que trabalhar 
12hs por dia. Esqueça família, lazer 

e descanso. Enquanto o mundo 
debate os benefícios da redução 
de jornada e os efeitos positivos 

disso na produtividade e na geração 
de empregos, Temer segue na 

contramão querendo  
elevar a jornada de trabalho. 

Temer propõe estipular a redução do intervalo de refeição para  30 minutos

REDUZIR O INTERVALO DE 
REFEIÇÃO 

MAS É BOMBA
PARECE BOM?

Um atentado contra a saúde do 
trabalhador. Obrigar o trabalhador 

a engolir a comida e voltar a 
trabalhar sem um intervalo mínimo 

para descanso é desumano. Não 
é novidade para ninguém que 

o excesso de trabalho é um dos 
principais fatores dos  
acidentes de trabalho.

Temer quer estipular a obrigação de representação dos trabalhadores nas empresas. Eles seriam eleitos na proporção de 1 para cada 200 funcionários.

ENFRAQUECER A PARTICIPAÇÃO 
DO SINDICATO NAS NEGOCIAÇÕES

MAS É BOMBAPARECE BOM?
A empresa vai poder forçar a barra 

para colocar seus paus-mandados como 
representantes. Imagine um gerente  
ou o RH negociando com a empresa 
em nome dos trabalhadores. Quais 

interesses seriam atendidos? A proposta 
quer enfraquecer a participação dos 

Sindicatos nas negociações. Tudo para 
fechar acordos que interessem mais a 

empresa que os  
trabalhadores.

CONFEDERAÇÕES, FEDERAÇÕES E SINDICATOS DE TRABALHADORES 
UNIDOS EM DEFESA DA CLASSE

Nossas propostas consistem na imediata retirada dos projetos de pauta no 
Congresso Nacional e discutir uma “reforma” com:
1 - Crescimento econômico e mais empregos, pois com isso a Previdência vai 
arrecadar mais;
2 - Estruturação dos órgãos fiscalizadores;
3 - Combate sem trégua às sonegações;
4 - Fim do famigerado Fator Previdenciário.

TODOS PELA GESTÃO TRANSPARENTE DAS CONTAS PÚBLICAS
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