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r E aí, vamos melhorar
o SALÁRIO, o TÍQUETE, 

os benefícios?
O Sindicato está te chamando para luta. 

Vem lutar com a gente?

Assembleia 
21 de fevereiro de 2019, 

às 12 horas 
no auditório da empresa

Vamos elaborar as 
reivindicações que temos que 
negociar com a BrasilCenter no 
acordo coletivo deste ano. 
Temos que melhorar o salário, o 
tíquete refeição e os benefícios, 
como auxílio creche e plano de 
saúde. 

Nestes 45 dias o governo Bolsonaro já mos-
trou a que veio. É corrupção e ataque aos direitos 
dos trabalhadores. 

A corrupção envolvendo o filho, senador Flá-
vio Bolsonaro, seu motorista Queiroz, miliciano, 
que arrecadava parte do salários dos assessores 
e do PSL (partido só de Laranjas) cujo presiden-
te Bebiano- secretário geral da presidência da 
República, desviou milhões do fundo partidário 
nas últimas eleições, deixa claro que Bolsonaro 
mentiu e agora quer uma reforma da previdên-
cia em que os mais pobres é que sofrerão. 

E ainda tem a tal CARTEIRA VERDE-AMARELA. 
Contratação sem piso salarial, 13º salários e Fun-
do de Garantia (FGTS). 

Tudo isso influencia na negociação que o SIN-
DICATO faz com a empresa. Afinal, se a BrasilCen-
ter puder contratar sem direitos é lógico que ela 
vai usar e abusar.  Portanto, precisamos  fazer um 
acordo que garanta todos os direitos trabalhis-
tas, conquistados com greves e muita luta. 
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QUE ATINGIRÁ SOMENTE 
SERVIDORES MARAJÁS

NA VERDADE...
Os maiores prejudicados serão os 
trabalhadores da iniciativa privada. O 
Governo esconde que a maior parte 
da economia pretendida de R$ 476 
bilhões virá dessas alterações do 
regime geral.

QUE NÃO AFETARÁ DIREITOS 
DOS TRABALHADORES

NA VERDADE...
Haverá endurecimento dos 
requisitos, redução do seu valor e 
diminuição dos benefícios. Para o 
trabalhador se aposentar recebendo 
100% do salário de beneficio, terá 
que contribuir por 40 anos. Quem 
se aposentar com tempo mínimo de 
contribuição (15 anos) receberá só 
60% do salário de benefício.

QUE IGUALA A 
APOSENTADORIA DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS À DOS 
DEMAIS TRABALHADORES

NA VERDADE...
A equiparação já foi realizada há 
anos. Ninguém que entrou no 
serviço público federal após 2013 
terá aposentadoria acima do teto do 
INSS sem contribuir para planos de 
Previdência Privada.

QUE SEM A REFORMA O PAIS 
quebra

NA VERDADE...
O Ministério da Fazenda revelou que 
o Regime Geral de Previdência Social 
deixou de arrecadar R$ 57,7 bilhões 
com isenções e renúncias fiscais 
no ano passado. Em 10 anos, essas 
renúncias superarão a economia 
pretendida com a reforma no mesmo 
período

QUE EVITARÁ O ROMBO NOS 
COFRES DA PREVIDÊNCIA

NA VERDADE...
O governo esconde que deixa de 
cobrar R$ 427,73 bilhões dos grandes 
devedores da Previdência e que 
distribui benefícios tributários para 
grupos econômicos privilegiados.

QUE TRATARÁ TODOS 
IGUALMENTE. E OS 

MILITARES?
NA VERDADE…
Optou-se por deixar completamente 
fora do debate a aposentadoria 
dos militares, de longe a mais 
desequilibrada. Os mais pobres, por 
terem expectativa de vida menor, 
serão mais prejudicados que os 
demais com o aumento do tempo de 
contribuição.

QUE OS SERVIDORES 
PÚBLICOS PAGAM POUCO E 

SE APOSENTAM CEDO
NA VERDADE…
Os servidores públicos que 
ingressaram antes de 2003 
contribuem com 11% do total de 
salário e continuam contribuindo 
depois da aposentadoria. 
A contribuição máxima do 
setor privado é de R$ 642,33, 
independentemente do salário.

HAVERÁ REGRAS DE 
TRANSIÇÃO

NA VERDADE…
No serviço público, aqueles que 
trabalham por anos e que já estão 
perto de se aposentar sofrerão as 
consequenciais da reforma, não 
havendo tempo para realizarem novo 
planejamento de suas vidas.

QUE NÃO HAVERÁ DINHEIRO 
PARA A SAÚDE OU 

EDUCAÇÃO
NA VERDADE…
Por meio da MP 795/17, o governo 
abriu mão até 2040, de R$ 980 
bilhões em favor das petrolíferas, 
valor maior que o dobro dos R$ 476 
bilhões que o governo pretende 
economizar com a reforma da 
Previdência.

A reforma da previdência de 
Bolsonaro é um duro ataque aos 
direitos dos trabalhadores. É hora de 
participar a Assembleia da Classe 
Trabalhadora para o dia 20 
de fevereiro,  17h, na Praça 8, 
Centro de Vitória,  tendo claro que 
será necessária uma Greve Geral para 
barrar a ofensiva de Bolsonaro contra 
a previdência pública.

IDADE MÍNIMA
O governo não esconde sua vontade 
de aumentar a idade mínima. São 
várias as propostas que circulam. 
Uma prevê 65 anos tanto para 
homens como mulheres. Outra fixa 
65 anos para homens e 62 anos para 

mulheres. Desse jeito, é trabalhar até 
morrer ou morrer trabalhando.

TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO

40 anos para homens e mulheres

CAPITALIZAÇÃO 
INDIVIDUAL

O governo quer acabar com o atual 
sistema de previdência baseado na 
contribuição solidária entre gerações, 
onde os atuais aposentados são 
sustentados pelos trabalhadores que 
estão na ativa. Cada um teria uma 
conta pessoal, com contribuição 
apenas dos trabalhadores e sem 
contrapartida das empresas. Caso 

ocorra qualquer problema com 
o fundo em que você aplicou, o 
problema é seu. Isso vai colocar o 
seu futuro nas mãos dos banqueiros. 
No Chile isso não deu certo.

CARTEIRA VERDE-
AMARELA

Não está dentro da Reforma da 
Previdência, mas foi uma proposta 
na sua campanha eleitoral.  Na hora 
de procurar um emprego, o patrão 
poderia impor que trabalhadores 
abrissem mão dos direitos garantidos 
na CLT, ficando sem piso salarial, sem 
13º salário e sem FGTS. 
É muita crueldade!

Trabalhar até morrer, sem aposentadoria

9 MENTIR AS SOBRE A
REFORMA DA PREVIDÊNCIA
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