
 Anunciada ontem, 5, 
a Reforma da Previdência 
vem na forma de novo golpe 
para os trabalhadores. Para 
os servidores da União a 
contribuição vai subir dos 
atuais 11% para 14%. As 
mudanças na Previdência 
vão atingir trabalhadores da 
iniciativa privada e servidores 
do Executivo, Judiciário e 
Legislativo. Mesmo carreiras 
que hoje contam com regimes 
especiais de aposentadoria, 
como policiais, bombeiros e 
professores, passarão a seguir 
as novas regras. Militares das 
Forças Armadas, no entanto, 
ficam fora do alcance das 
medidas.

O presidente da CUT, Vagner 
Freitas, pronunciou-se sobre a 
reforma da Previdência: “A CUT 
jamais irá aceitar que desiguais 
sejam tratados de forma igual, 
como pretende o governo do 
ilegítimo e golpista Michel Temer 
(PMDB-SP)”.

A  proposta dificulta o acesso 
à aposentadoria, elevando a 
idade mínima para 65 anos e 
aumentando o tempo mínimo 
de contribuição de 15 para 25 
anos. Segundo Vagner, a idade 
mínima é injusta com a classe 
trabalhadora, em especial com 
os que começam a trabalhar 
mais cedo e as mulheres, 
que vão ter de trabalhar e 
contribuir mais e ganhar menos, 

se também for aprovada a 
desvinculação dos aumentos 
reais do salário mínimo dos 
reajustes dos benefícios dos 
aposentados e pensionistas. 
“Uma coisa é trabalhar até os 
65 anos com bons salários e 
ambiente saudável. Outra é a 
rotina de um trabalhador rural 
ou da construção civil, que ficam 
expostos ao sol, a condições de 
trabalho inadequadas, começam 
a trabalhar na adolescência. 
Essas pessoas não podem ser 
tratadas de forma igual ao filho 
de um médico, engenheiro ou 
advogado, por exemplo, que 
começam a trabalhar aos 24/25 
anos ou mais, quando decidem 
fazer especialização e MBA.”
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Clique e saiba mais
•	Diap	e	Dieese	fazem	críticas	a	pec	
Do	fim	Do	munDo	e	Dão	subsíDio	
para	que	serviDores	Definam	sua	
agenDa	De	luta	(conDsef)

•	 brasileiro	terá	que	contribuir	
49	anos	para	ter	aposentaDoria	
integral	(vermelho)

•	quem	poDe	tirar	
o	brasil	Do	
loDo?	(carta	
maior)

Congresso da Condsef segue Com debates. aCima mesa de abertura. 
abaixo delegados de todo brasil. amanhã novos detalhes.
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