


Reforma da Previdência

Fisco estadual DIZ NÃO!

AGENDA:

Dia 23/05 - Mobilização parlamentar na Câmara dos Deputados.

Dia 24/05 - Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência (nos Estados) 
      e Ocupa Brasília!              

DIZ NÃO, porque a tese do déficit da previdência é falsa";

DIZ NÃO, porque a aplicação de recursos da sociedade brasileira em previdência 
social é inferior à dos países europeus;

DIZ NÃO, porque nos municípios mais pobres do Brasil, a previdência social é o 
maior programa de distribuição de renda e de fomento à economia;

DIZ NÃO, porque as regras previdenciárias estabelecidas pelas Emendas 
Constitucionais 20/1998 e 41/2003 são sustentáveis e proporcionam benefício 
futuro compatível com as contribuições realizadas;

DIZ NÃO, porque o Substitutivo aprovado na Comissão Especial da Reforma da 
Previdência é ainda mais perverso com os servidores públicos que o texto 
original;

DIZ NÃO, porque o aumento da idade mínima de 60 anos para 65 (homens) e de 55 
para 62 (mulheres), combinado com o aumento da carência de 15 para 25 anos, 
vai tornar a aposentadoria inalcançável para um enorme contingente de 
trabalhadores, inclusive do serviço público;

DIZ NÃO, porque vai prejudicar gravemente os(as) pensionistas dos servidores 
públicos, que poderão perceber em média 38% da remuneração que era recebida 
pelo servidor;

DIZ NÃO, porque é uma violência passar a exigir dos servidores que ingressaram 
até 2003, a idade mínima de 62 anos (mulher) e 65 anos (homem), para fazerem 
jus à integridade e à paridade;

DIZ NÃO, porque reduz drasticamente o valor da aposentadoria a ser percebida 
pelos servidores, ao incluir todos os salários de contribuição, desde 1994, na 
base de cálculo do benefício, em substituição à legislação em vigor que despreza 
os 20% menores salários de contribuição;

DIZ NÃO, porque acaba com a aposentadoria especial para atividade de risco. 
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