
CHARGE: MARLON LUDOVICO

REAJA!
NÃO DEIXE QUE ACABEM COM O NOSSO PAÍS

DEFENDA SUA APOSENTADORIA, 
A SAÚDE E A EDUCAÇÃO 

PARTICIPE
 Ações contra a Reforma da Previdência e os ataques 

à Educação Pública

5 e 6 de agosto - Panfletagens e Manifestações 
Localizadas

13 DE AGOSTO - DIA NACIONAL DE LUTA



Você paga para ter direitos previdenciários: aposentadoria, auxílios (doença, aci-
dente, reclusão), salários (maternidade e família), pensão por morte. A sociedade 
paga o BPC/LOAS (benefício para pessoas idosas e deficientes de baixa renda). 
Mas, as regras são muito duras. Milhões de pessoas estão excluídas. O acesso 

está mais difícil a cada dia.

Não acredite nas mentiras!

Diga NÃO à REFORMA DA PREVIDÊNCIA!

- Mantém privilégios, fraudes e 
sonegações dos ricos! E as altíssimas 
aposentadorias dos políticos e cúpulas 
do Executivo, Legislativo e Judiciário.

-  Retira UM TRILHÃO do bolso de quem 
ganha até dois salários mínimos.

- Aumenta a idade mínima para apo-
sentadoria: 62 anos mulheres e 65 anos 
homens.

-  As idades e os pontos para aposenta-
doria no serviço público crescem com o 
tempo. Chegará a 100 pontos (mulheres) 
e 105 (homens).

- Faltam 02 anos para se aposentar? 
Pedágio de 100% do tempo de con-
tribuição que faltar mais a idade 
mínima exigida.

-  Aumenta o valor da contribuição para 
o INSS e cria contribuições extraor-
dinárias. Reduz meio por cento para 
quem recebe um salário mínimo. Mas, 
com o aumento da idade mínima, pedá-
gio, tempo de contribuição todos e todas 
terão que trabalhar e pagar por mais 
tempo, inclusive, os policiais.

-  Achata o valor das aposentadorias. O 
cálculo inclui todos os salários e não os 
maiores.

-  Reduz o valor da aposentadoria para 
60 % da média salarial mais 2% por cada 
ano que ultrapassar 15 anos (muher) e 
20 anos (homem). Aposentadoria no va-
lor de 100% da média salarial? Tem que 
trabalhar e contribuir por 40 anos.

-  Pensão por morte o valor será de 50% 
mais 10% por cada dependente
até o limite de 100%.

- Proíbe acumulação de pensões e de 
pensão e aposentadoria. Nos casos per-
mitidos os valores são drasticamente re-
duzidos.

-  O BPC/LOAS inferior ao salário mín-
imo. Colocaram na Constituição que 
para ter esse direito a renda familiar por 
pessoa deve ser inferior a um quarto do 
salário mínimo.

- Possibilita a extinção de Regimes 
Próprio de Previdência Social e a trans-
ferência dos segurados e seguradas para 
o Regime Geral da Previdência Social.

Tudo isso com três objetivos: Meter a mão ainda mais no dinheiro 
da Seguridade Social, beneficiar a previdência e a saúde privadas e

alimentar o Sistema da Dívida, a maior corrupção que existe.

VEJA OS ATAQUES BRUTAIS!



COMO ANDA A EDUCAÇÃO NO BRASIL?
- Alto índice de analfabetismo, baixo nível de escolarização, dificuldade de acesso e per-
manência de estudantes carentes nas instituições públicas;
- A expansão de cerca de 85% do número de vagas oferecidas nas instituições privadas 
de ensino superior mostra o fortalecimento da privatização do ensino. A produção cientí-
fica, no entanto, se dá nas instituições PÚBLICAS, responsáveis por 95% das pesquisas;
- A lógica privada se expande nos ensinos infantil, fundamental e médio;
- Apesar da redução de recursos, as universidades públicas têm atraído mais alunos de 
gradução e pós-graduação;
- Professores das redes públicas municipal e estadual, mesmo com baixos salários e pés-
simas condições de trabalho, têm obtido resultados no desempenho dos alunos.

CRISE DA EDUCAÇÃO É UM PROJETO
- Sob a influência da Emenda do teto dos gastos (EC 95), da lei de terceirização e da refor-
ma trabalhista que não geraram os empregos prometidos, cada vez mais as famílias de 
baixo poder aquisitivo ficam mais pobres;
- Muitos jovens são forçados a entrar no mercado de trabalho mais cedo e em condições 
precárias. Abandonam os estudos.

SEM EDUCAÇÃO NÃO HAVERÁ FUTURO
O governo deveria:
- Ouvir e discutir com a comunidade científica políticas educacionais que visem melhorar 
os números da educação brasileira;
- Garantir recursos públicos para a educação pública;
- Manter e ampliar os recursos para a educação;
- Reconhecer a importância da universidade no desenvolvimente das pesquisas e na for-
mação de  cidadãos;

AO CONTRÁRIO, O GOVERNO
- Aprova a Reforma do Ensino Médio com grande insatisfação da população e da comu-
nidade científica;
- Afasta a possibilidade de jovens pobres e negros ingressarem em universidades públicas;
- Impõe corte de recursos às universidades e institutos federais;

Com a falácia de resolver os problemas financeiros das universidades e institu-
tos federais, o governo apresenta  projeto FUTURE-SE que joga por terra todo o 
conhecimento produzido pelos pesquisadores, ataca à autonomia constitucional 

das instituições e as deixa à mercê do mercado financeiro e de organizações 
sociais (OS). 

FUTURE-SE

Com o FUTURE-SE o governo tira dinheiro das universidades e foge 
da sua responsabilidade constitucional. Este é um governo que se 

mobiliza contra a ciência, a educação e a cultura.



VEJA QUEM VOTOU PARA 
ACABAR COM SUA 
APOSENTADORIA 

Amaro Neto 
PRB – ES

Da vitória 
Cidadania – ES

DRA Soraya 
Manato 
PSL – ES

Ted Conti 
PSB – ES

Felipe Rigone 
PSB – ES

Norma Ayub 
DEM – ES

Evair de Melo 
PP – ES

Lauriete 
PL – ES

Adufes, Afirmação Rede de Cursinhos Populares, Brigadas Populares, Comev, Círculo 
Palmarino - ES, Csp Conlutas, DCE - Ufes, Levante Popular da Juventude, Núcleo 

Capixaba Acd, Sindprev, Sinasefe Ifes, Sintufes, Sindbancarios, Sindpsi - ES. 


