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Publicação da

  Retirada de direitos sociais e re-
trocessos trabalhistas. Este é o legado que o 
governo de Michel Temer (PMDB) quer deixar 
para os trabalhadores brasileiros. Imposição 
de uma idade mínima de 65 anos para apo-
sentadoria, aumento da jornada de trabalho, 
redução de salário, ampliação da terceiriza-
ção e privatização de metrôs, ferrovias, por-
tos e aeroportos são as soluções do governo 
para crise econômica.
 O ano de 2016 chega ao seu final com 
uma proposta de Reforma da Previdência que 
deixará a aposentadoria inacessível para mi-
lhões de brasileiros e uma PEC que destrói os 
investimentos na saúde, educação, transpor-
te e abre as porta para a privatização.
 A proposta de Reforma da Previdên-
cia apresentada no início do mês impõe um 
idade mínima de 65 anos para aposentadoria 
tanto para homens como mulheres e só ga-
rante aposentadoria integral para aqueles que 
contribuírem por 49 anos. A proposta de Temer é ir-
real para a realidade dos brasileiros, que em grande 
parcela estão no trabalho informal e enfrentam perí-
odos de desemprego. Além disso, iguala a idade de 
aposentadoria de homens e mulheres, prejudicando 
as mulheres que sofrem com a dupla jornada de tra-
balho.
 A chamada #PECdoFimdoMundo (PEC 55), 
aprovada no início desta semana, irá congelar os gas-
tos sociais pelos próximos 20 anos. Isto significa na 
prática um avanço da desigualdade social, com baixo 
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salário mínimo, destruição da saúde e da educação 
pública. Além disso, junto a PEC já são encaminhados 
para o Congresso projetos que pretendem privatizar 
diversos setores, abrindo caminho para precarização 
do trabalho e mais corrupção. 
 Apenas com a unidade e a mobilização dos 
trabalhadores poderemos derrotar as reformas da 
previdência e trabalhista, e a retirada de verbas para 
direitos sociais, como saúde, educação e transportes! 
Vamos ocupar as ruas e debater com todos como es-
tas mudanças prejudicarão a vida da população.

Governo Temer quer retirar os 
nossos direitos!
Proposta de Reforma da Previdência e PEC 55 prejudicarão a vida da 
população brasileira


