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Aumenta a Idade mínima para se aposentar de 62 anos, para
mulheres, e 65 anos, para os homens. Prejudica as mulheres
que tem até tripla jornada de trabalho.

Aumenta o tempo mínimo de contribuição de 15 anos para 20
anos.
Se o trabalhador quiser receber o benefício integral, além da
idade mínima, terá de contribuir durante pelo menos 40 anos.
Cria dispositivo que aumenta a idade mínima a cada quatro
anos, de acordo com a expectativa de vida da população.
A Média salarial contabilizará todos os salários e não mais os
80% dos mais altos, como é hoje, reduzirá ainda mais o valor da
aposentadoria.
Acaba com o regime de solidário, os trabalhadores da ativa
bancam a aposentadoria dos mais velhos. Cria o sistema de
capitalização, em que cada trabalhador poupa para a própria
aposentadoria
Diminui para 50% o valor da pensão por morte dos cônjuges e
órfãos. No caso dos viúvos e viúvas, a proposta prevê 10% a
mais por cada dependente. Quando um deles perder essa condição ou falecer, sua cota não será repassada aos demais
dependentes.
O aposentado por invalidez receberá a média salarial, calculada
com os 80% maiores salários de contribuição, a partir julho de
1994.
A idade mínima do Benefício pago a idosos e pessoas com
deficiência em situação de miserabilidade, passa de 65 para 70
anos.
Se a reforma da Previdência for aprovada, os patrões estarão
livres de pagar a multa de 40% sobre os depósitos efetuados no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na conta do
trabalhador ou trabalhadora que se aposentar e continuar trabalhando na mesma empresa.
Eles também não precisarão mais continuar recolhendo o
FGTS dos empregados aposentados, 8% por mês.

Reaja ou sua aposentaria acaba!

GREVE GERAL Já!

