Recado do Lula

“

A melhor forma de
resolver o problema da
Previdência é gerar
empregos. Quanto mais
emprego, mais salários,
mais contribuições e
menos déficit. Na minha
época havia superávit.

“

Opinião do PT
A Previdência Social é uma conquista do povo
brasileiro. É um sistema público, solidário e universal
que integra diversos direitos, como pensão, licença
maternidade remunerada, licença médica remunerada,
seguro desemprego e, principalmente, a
aposentadoria, dentre outros tantos. É a Previdência
que garante o sagrado direito à remuneração depois
de contribuir por toda vida com o país.
A maioria dos beneficiários da Previdência
(22,5 milhões de brasileiros e brasileiras) recebe 1
salário mínimo. A média dos benefícios não passa
de 1,5 salário mínimo.
Isso quer dizer que o Regime Geral da Previdência não
gera privilégios. Ao contrário, é um poderoso
instrumento de inclusão social, que garante uma
velhice mais digna ao povo que constrói a riqueza
deste país, que começa cedinho a trabalhar e batalhar
pelo próprio ganha pão.
Os governos do PT provaram que o Regime Geral da
Previdência é sustentável, pois podem gerar milhões
de empregos com carteira assinada, como foi feito no
Governo Lula.
Para acabar com os verdadeiros privilégios é
necessário: 1) cobrar a dívida dos grandes devedores
da Previdência, em especial dos bancos e do

agronegócio, que chega a R$ 430 bilhões, do quais
cerca de R$ 200 bilhões são plenamente recuperáveis;
2) combater os grandes sonegadores de tributos, que
deixam de pagar R$ 500 bilhões por ano; 3) rever as
desonerações que só em 2019 chegam a R$ 300 bilhões
no governo federal; 4) acabar com a farra do perdão
dos grandes devedores (Refis). Só o Refis de Temer
perdoou R$ 47 bilhões em dívidas. É preciso ainda rever
as superaposentadorias de políticos, juízes, promotores
e militares.
Com as mudanças no mundo do trabalho, o Brasil não
pode mais depender das contribuições sobre os
empregados e empregadores. É preciso diversificar as
fontes de financiamento da Previdência, como fazem os
países desenvolvidos. Temos que taxar as grandes
fortunas, como os lucros e dividendos dos bancos e das
grandes empresas.

Bolsonaro mente:
reforma não vai
acabar com privilégios

O que Bolsonaro quer é privatizar a Previdência.
Entregar aos banqueiros a chave do cofre onde está
depositado o sonho de aposentadoria de milhões
de brasileiros e brasileiras.
O PT não aceitará essa maldade contra os mais pobres,
os idosos e a juventude. Já impedimos a reforma do
Temer. Agora é a vez de derrotar a de Bolsonaro!

Todos contra a reforma
Junte-se à Mobilização Nacional
Saiba mais em www.pt.org.br

Defenda sua
aposentadoria.
Junte-se à Mobilização Nacional
Saiba mais em www.pt.org.br

