
CARTA À POPULAÇÃO

Conheça a verdade sobre 
a Reforma da Previdência
O Governo quer acabar com a sua aposentadoria. 
E você vai ficar parado, esperando isso acontecer?
Ou vai se juntar à luta para barrar a Refor-
ma da Previdência proposta pelo presiden-
te Bolsonaro? É contra essa tentativa de 
nos retirar a aposentadoria que estamos 
todos unidos na Greve Geral, nesta sexta-
-feira, 14 de junho.   
 
A Reforma da Previdência - a PEC 6 - retira 
direitos da classe trabalhadora e afeta direta-
mente a população brasileira, principalmente 
os mais pobres, aprofundando as desigualda-
des no país. Veja:

• Você vai trabalhar mais e ganhar menos.

• Os idosos mais pobres vão esperar até os 70 
anos para ganhar um salário mínimo.

• Hoje, as mulheres ganham 30% a menos 
que os homens. Com a reforma, isso vai se 
agravar porque, além da jornada tripla, vão 
precisar trabalhar ainda mais para se apo-
sentar (mínimo de 20 anos de contribuição 
ou até os 62 anos).

• As trabalhadoras do campo, que hoje podem 
se aposentar com 55 anos, terão a idade míni-
ma aumentada para 60 anos, apesar de enfren-
tar uma dura jornada ao longo de toda a vida. 

• Bolsonaro quer economizar R$ 1 trilhão em 
dez anos com a reforma. Mais de 90% dessa 
economia vem dos mais pobres (trabalhado-
res do setor privado e idosos na miséria).

• A reforma prevê o sistema de capitalização, 
ou seja, a entrega das aposentadorias dos tra-
balhadores para os bancos. 

• A proposta também atinge os servidores pú-
blicos com o aumento da idade mínima para 
aposentadoria de homens e mulheres; ado-
ção das alíquotas progressivas e falta de re-
gras claras de transição para quem está perto 
de se aposentar, entre outras questões. 

Por conta disso, os servidores do Judiciário 
Federal do Rio contam com a sua compre-
ensão e esperam que a população brasileira 

esteja unida contra a 
Reforma da Previdên-
cia.  Vale ressaltar que, 
nesta sexta-feira (14/6), 
o funcionalismo do Po-
der Judiciário Federal 
do Rio fará apenas os 
atendimentos essen-
ciais e de urgência, em 
que há risco de pereci-
mento de direito.

Todos contra o fim 
da aposentadoria. 
Nenhum direito 
a menos!


