
Quando as pesquisas 
indicam rejeição da população 
brasileira à Reforma da 
Previdência de Jair Bolso-
naro, a Central dos Traba-
lhadores e Trabalhadoras do 
Brasil (CTB) e sindicatos de 
todo o país lançam a campa-
nha “QUERO VIVER DEPOIS 
DE TRABALHAR".

Principal tema do debate 
público atualmente no Brasil, a 
proposta de Reforma da 
Previdência do governo Jair 
Bolsonaro está sendo negada 
pela maioria dos brasileiros e 
brasileiras, como atestam as 
últimas pesquisas de opinião 
de institutos como o Datafolha 
e o Vox Populi. Represen-
tando esse sentimento e 
mobilizando a população a se 
manifestar contra essa refor-
ma, a Central dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras do 
Brasil (CTB) lança nesta sexta 
(12) a campanha “QUERO 
V I V E R  D E P O I S  D E 
TRABALHAR”, um movimen-
to que busca alertar o público 
em geral sobre os riscos 
dessa reforma e a ameaça do 
fim das aposentadorias.

Fonte: Portal CTB

Em um contexto de 
envelhecimento da população 
e de graves ataques aos 
direitos sociais básicos, a 
campanha catalisa a expecta-
tiva de milhões de pessoas 
trabalhadoras, principalmente 
as mais pobres, de poderem 
viver com dignidade após 

todos os seus anos de 
atividade. Segundo o presi-
dente da CTB, Adilson Araújo, 
o movimento sindical tem a 
responsabilidade de mostrar, 
à maioria da população com 
menos renda e recursos, que 
ela é a principal prejudicada 
com as mudanças na Previ-
dência que serão votadas pelo 
Congresso Nacional.

Entre os perigos do 
projeto de reforma da previ-
dência, a CTB e as centrais 
sindicais também denunciam 
o enfraquecimento da aposen-
tadoria rural, o desmonte do 
Benefício  de Prestação 
Cont inuada (BPC),  que 
promove o apoio a indivíduos 
em situação de pobreza 
extrema, o fim da aposentado-
ria por tempo de contribuição 
e a proposta de capitalização 
da previdência pública no 
Brasil, que já se mostrou 
desastrosa em outros países 
como o Chile e contribui para a 
degradação das condições 
sociais da população idosa.

A campanha “QUERO 
VIVER DEPOIS DE TRABA-
LHAR” será composta de 
peças gráficas como cartazes, 
folhetos e uma cartilha com 
pontos explicativos sobre de 
que forma o trabalhador 
brasileiro será prejudicado 
com a reforma. A campanha 
também terá vídeos, ações 
nas redes sociais e um site 
para tirar dúvidas sobre o 
tema, auxiliando as pessoas, 
com uma calculadora online, a 

medirem as diferenças do 
atual sistema e do novo em 
relação ao tempo de aposen-
tadoria.

De acordo com o próprio 
texto da Proposta de Emenda 
Constitucional 6/2019, que é o 
projeto da reforma em anda-

mento, mais de 90% dos 
valores que o governo espera 
cortar do sistema previdenciá-
rio são do chamado Regime 
Geral de Previdência Social, 
ou seja, o que reúne a imensa 
maioria dos trabalhadores 
pobres  e  que  recebem 
aposentadorias de um ou dois 
salários mínimos.

REDES, SITE E CARTILHA

OS PERIGOS DA 
REFORMA

A CTB e o movimento 
sindical também combatem o 
falso argumento do governo 
federal e do ministro da 
economia, Paulo Guedes, de 
que há um déficit na Previ-
dência, reivindicando que ela 
seja contemplada devidamen-
te como parte do sistema de 
seguridade social brasileiro e 
que seja garantida como 
prevê a Constituição Federal 
para a proteção da vida e da 
dignidade dos milhões de 
brasileiros e brasileiras.

“É um retrocesso que 
joga o ônus da crise sobre a 
classe trabalhadora. Não vai 
tirar o Brasil dessa situação 
financeira e sim preservar os 
privilégios de alguns setores, 
enquanto ignora a dívida de 
empresas privadas com a 
Previdência. O projeto do 
governo é promover um des-
monte da seguridade social”, 
denuncia.
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pública e do direito à aposentadoria



É fácil participar. Basta 
a c e s s a r 
(http://www2.anfip.org.br/_faleAn
fip/) e enviar a mensagem para o 
deputado que desejar ou então 
direcionar podendo agrupá-los 
por estado ou partido.

Se for aprovada, a PEC 
6/2019 vai alterar as regras para 
aposentadorias dos trabalhado-
res. Os prejuízos cairão sobre os 
empregados da iniciativa privada, 
servidores públicos, trabalhado-
res rurais, aposentados, pensio-
nistas e a população mais 
carente.

A ferramenta disponibiliza 
um texto pronto, mas, se quiser, a 
pessoa pode alterar ou elaborar a 
própria mensagem, além de 
apontar o que não aceita na 

proposta do governo Bolsonaro.

Fonte: CTB Bahia
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Conheça o site para pressionar deputados contra reforma

Bancos têm a maior 
lucratividade em 25 anos

A lucratividade chegou a R$ 98,5 
bilhões, é a mais alta desde o início 
do Plano Real, em 1994, segundo o 
Banco Central. Contribuíram para a 
elevação, a redução de despesas 
administrativas e de recursos reser-
vados para cobrir calotes de clientes. 

O corte de despesas com 
pessoal também influencia a alta. Os 
bancos reduzem o número de 
empregados, fecham agências e 
transferem os serviços para os 
clientes. Total falta de compromisso 
com a nação. 

Os bancos brasileiros lucraram 
no ano passado 17,4% do que em 
2017. Em meio a crise econômica, 
desemprego e todas as mazelas que 
os brasileiros enfrentam, o setor 
financeiro nem se abala. 

Os bancos tinham R$ 120 
bilhões reservados para cobrir 
inadimplências em 2016. O número 
começou a cair em 2017, passando 
para R$ 90 bilhões, e chegou a R$ 70 
bilhões em 2018.

Governo Bolsonaro aumenta todas as medicações

Cerca de 3 mil remédios podem ser 
comprados livremente hoje no país. 
Juntos, movimentam algo em torno de R$ 
10 bilhões. Não é novidade que o governo 
Bolsonaro toma decisões que favorecem 
os empresários, banqueiros e o grande 
capital estrangeiro. A indústria farmacêuti-
ca é a beneficiada agora. 

A medida, publicada na resolução 
número 2 da CMED (Câmara de 
R e g u l a ç ã o  d o  M e r c a d o  d e 
Medicamentos), retira o preço-teto 
estabelecido para os produtos. Segundo 
a resolução, serão criados três grupos de 
MIPs (Medicamentos Isentos de 
Prescrição), para uma liberação gradual, 
para que os preços nas prateleiras não 
explodam de uma vez só. 

O governo federal adota uma tática 
para não assustar o povo e não gerar 
alvoroço. Retira os direitos e aumenta 
impostos aos poucos para doer menos. 
No início do mês, o presidente Jair 
Bolsonaro autorizou aumento de até 
4,33% no preço dos medicamentos 
vendidos sob prescrição médica. Agora 

resolveu que os remédios isentos de 
receita também poderão sofrer o mesmo 
aumento.

Brasileiros querem impostos para os mais ricos

O assunto deveria ser uma das 
prioridades do Executivo e do Legislativo. 
Mas não é, embora a maioria da população 
defenda o aumento dos tributos para o topo 
da pirâmide social.

No Brasil, enquanto os mais pobres 
sentem o peso dos impostos no bolso, os 
mais ricos são privilegiados e pagam quase 
nada. As grandes fortunas, por exemplo, 
não são taxadas, aumentando as desigual-
dades.

O levantamento mostra que o 
brasileiro é contra o projeto de Estado 
mínimo, defendido por Jair Bolsonaro. O 
índice dos que acreditam ser obrigação do 
governo investir em programas para reduzir 
a diferença entre ricos e pobres é de 84%, 
ante 79% de 2017. 

Pesquisa divulgada pelo Datafolha, 
nesta segunda-feira (08/04), aponta que 
77% dos brasileiros acham que os ricos 
devem pagar mais impostos para financiar 
políticas sociais. Desse universo, 94% 
defendem que o recurso arrecadado deve 
ser usado para beneficiar os mais pobres e 
86% acreditam que o progresso do país 
está diretamente ligado à redução da 

desigualdade.

Outros 75% apoiam a universalidade 
do ensino público fundamental e médio e 
73% defendem a universalidade para 
atendimento em postos de saúde e 
hospitais.

Segundo o Datafolha, 81% da 
população acha que o governo deveria 
diminuir os impostos sobre os produtos e 
serviços que as pessoas consomem e 58% 
não acreditam que o trabalho equaliza as 
chances dos mais pobres. 
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