CONQUISTAS DE
LULA E DILMA
• Mais de 20 milhões de empregos novos com carteira assinada
• Salário mínimo teve aumento de 77% acima da inﬂação
• Renda dos pobres mais do que dobrou
• Menor taxa de desemprego da história
• 36 milhões de brasileiros fora da extrema pobreza
• R$ 1,9 trilhão para obras do PAC, gerando milhares de empregos
• PIB passou de R$ 3,3 trilhões para R$ 4,8 trilhões
• Bolsa Família, criado por Lula, turbinou a economia:
a cada real investido no programa, R$ 1,78 é adicionado ao PIB

O desmonte
tramado por Temer

O PT TEM A RECEITA PARA UMA
PREVIDÊNCIA MAIS SEGURA

Temer se aposentou aos 55 anos e ganha R$ 30 mil por mês.
E quer obrigar você a trabalhar até o ﬁnal da vida.
maiores prejudicados são mulheres, professores
e trabalhadores do campo

O PARTIDO DOS TRABALHADORES JÁ MOSTROU
QUE SABE FAZER E VAI MOSTRAR DE NOVO.
COM O VOTO DO POVO

as principais maldades:
COMO É HOJE
diferença entre
homens e mulheres

IDADE DE
APOSENTADORIA
TEMPO MÍNIMO DE
CONTRIBUIÇÃO
APOSENTADORIA
RURAL

PROFESSORES

1.

COMO TEMER QUER

No Brasil as mulheres ainda
são as principais responsáveis
pelas tarefas domésticas e com
as crianças (dupla jornada de
trabalho). Por isso, hoje a mulher
soma o tempo de contribuição
+ idade, até um total de 85 anos.
Para os homens, a soma é de 95.

Seguindo a linha machista
de sua gestão, Temer quer
acabar com mais esse
direito das mulheres.

NÃO existe idade mínima para
aposentadoria.

A idade mínima seria de
65 anos, mas poucos
conseguirão se aposentar
com essa idade.

15 anos

25 anos (10 anos a mais!)

Hoje trabalhadores rurais
contribuem com um percentual
calculado sobre a produção e
podem se aposentar por idade,
sendo 60 anos para homens e
55 anos para mulheres.

Temer quer acabar com esse
benefício, obrigando
as trabalhadoras e trabalhadores
a serem incluídos no mesmo
regime que os demais.
Uma crueldade.

Professoras e professores
da educação básica têm
aposentadoria especial: redução
de 5 anos de contribuição e de
idade para se aposentar, sendo um
mínimo de contribuição de 30 anos
para homens e 25 para mulheres.

Seguindo sua tradição de atacar
a educação e os educadores,
Temer acaba com mais esse
benefício das professoras e
professores. O usurpador quer
tirar a aposentadoria especial
da categoria.

CRIAR
NOVOS
EMPREGOS

3.

Temer só corta
investimentos. Os
governos do PT investiram
em enormes obras de
infraestrutura, gerando
centenas de milhares de
empregos e estimulando
o consumo. Mais uma vez,
a atitude do PT ajudou a
equilibrar as contas.

Os governos do PT
aumentaram o salário
mínimo de verdade. E com
aumento real, aumenta
também o valor recolhido
para a Previdência. Em
2017 o salário mínimo não
teve aumento real.

DA ECONOMIA
GIRAR

Lula presidente
criou 22 milhões de
empregos com carteira
assinada. Com uma
multidão de novos
trabalhadores, bilhões
de novos reais entram
na Previdência e não
há déficit.

4.

2. FAZER A RODA

5. AJUDAR AS

COBRAR AS
EMPRESAS
SONEGADORAS

MICROS E PEQUENAS
EMPRESAS

A dívida das 500 maiores
empresas devedoras da
Previdência soma R$ 426
bilhões. Tem que cobrar
dos tubarões antes de
cobrar do povão.

Micro e pequenas
empresas são as que
mais empregam no
Brasil. Formalizar
essas empresas é mais
uma forma de investir
e fazer a roda da
economia girar.
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