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Reforma castiga duramente os trabalhadores e está tramitando como PEC 287 
na Câmara dos Deputados. Essa proposta é absurda e inaceitável. Veja:

Reforma da Previdência 
é cruel para os trabalhadores

Maldades do governo Temer: 
pra que se aposentar?

Com a proposta de Reforma da 
Previdência apresentada por Temer, o 
trabalhador praticamente não conse-
guirá se aposentar. Para se aposentar 
terá que ter no mínimo 65 anos de idade 
e no mínimo 25 anos de contribuição.  

 Professor, você hoje se aposenta com 25 
anos de contribuição. Com a nova regra, 
terá que trabalhar até quase a morte e 
receber apenas metade da renda contri-
buída.

 Você, pedreiro, pintor, encanador, me-
cânico e tantos outros trabalhadores 
que exercem funções braçais, o que 
pensa sobre fazer massa de concreto, 
carregar peças pesadas, com quase 70 
anos?  Sua saúde está em dia para che-
gar até lá com todo o vigor necessário? 

Pois é, o governo acredita que se até lá 
estivermos vivos, teremos que continuar 
trabalhando.

 Se você começar a trabalhar com car-
teira assinada aos 21 anos e jamais fi -
car desempregado, conseguirá se apo-
sentar com o valor integral aos 70 anos, 
considerando que será necessário con-
tribuir 49 anos. 

Mas espere aí, veja esse dado: es-
tudo apresentado pela Abesprev (As-
sociação de Defesa dos Direitos Pre-
videnciários dos Banespianos) mostra 
que quanto mais tempo se demora para 
aposentar, menos a pessoa vive, e que 
quem se aposenta aos 65,2 anos, mor-
re aos 66,8 anos. Ou seja, difi cilmente 
as pessoas chegarão à idade citada no 
parágrafo anterior.  

A aposentadoria será apenas um 
sonho. 

Mais informações:

 Acesse o site: http://
www.abesprev.com.
br/ e veja o estudo.

 Acesse o site do 
Sindicato dos 
Metroviários 
(www.metroviarios.
org.br) e veja 
detalhes de 
toda a proposta 
apresentada pelo 
governo.

Conheça as maldades de 
Temer e se junte na luta 
contra mais esse ataque.

 Dia 13/12 participaremos das manifestações contra a PEC 55, a Reforma Previdenciária e a reforma trabalhista . 
       (Mais informações sobre esses e outros projetos de lei, acesse www.metroviarios.org.br)
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Alckmin quer entregar 
o metrô por R$ 120 mi  
O governador Geraldo Alckmin quer vender o metrô das Linhas 5 e 17, 
patrimônio de mais de R$ 30 bilhões, por R$ 120 mi. Será ofertado também 
aos empresários internacionais que, se arrematarem o lote, quitarão o 
valor em 100 dias de arrecadação e terão lucro total por 30 anos

No dia 30 de novem-
bro Geraldo Alck-
min (PSDB) anun-

ciou no Diário Ofi cial 
uma consulta pública das 
minutas do edital para 
colocar à disposição de 
empresas. Veja as con-
tradições que envolvem 
a privatização do metrô:

R$ 120 milhões em 
100 dias
As empresas que com-
prarem vão quitar este 
valor em menos de 100 
dias com arrecadação 
tarifária e terão o direito 
de operar e extrair lucros 
por 30 anos.

Trens comprados
26 trens foram compra-
dos para a Linha 5 por 
cerca de R$ 700 milhões, 
quase 6 vezes o valor de 
oferta das linhas, e há três 
anos estão parados. 

Pesquisa comprova
Uma pesquisa recen-

te realizada pelo Instituto 
Locomotiva apontou que 
apenas 4% da população 
consideram prioridade a 
privatização do metrô.

Ao invés de contratar, 
governo quer demitir

Enquanto dados divulgados 
mostram que o Metrô tem pou-
cos empregados para o funcio-
namento adequado, o governo 
Alckmin lança um Plano de  De-
missões. Segundo a imprensa 
há um défi cit de 632 trabalha-
dores. 

O governo vem sucateando 
a empresa, pois defende a pri-

vatização do transporte público.

A pesquisa realizada pelo 
Instituto Locomotiva apontou 
que 69% da população acre-
ditam que o Metrô deveria ter 
mais funcionários. O Sindicato 
considera que o défi cit é ainda 
maior. Faltam mais de mil traba-
lhadores para cumprir as ne-
cessidades da população.
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