
Temer quer tirar seus direitos, 
acabar com os serviços públicos 
e que você trabalhe até morrer

SINTUFAL

Fórum Alagoano em Defesa dos Serviços e do Patrimônio Público

Desde que Michel Temer e seus lacaios 

tomaram a presidência, trabalham incansa-

velmente para retirar direitos dos trabalha-

dores, acabar com os serviços públicos e 

com a previdência social. 

O congelamento dos investimentos em 

saúde e educação públicas por 20 anos, a 

reforma do ensino médio, o aumento da 

idade para a aposentadoria, a entrega do 

pré-sal, as privatizações, o aumento da 

corrupção e a forte repressão sobre os 

movimentos sociais são alguns dos crimes 

praticados inescrupulosamente pelo 

governo golpista e ilegítimo.

Esses ataques contra a classe trabalha-

dora são aplaudidos de pé pelos nanciado-

res do golpe, que estão lucrando com a 

educação, saúde, segurança e previdência 

privadas e com o desvio de ainda mais 

recursos para o pagamento da dívida 

pública. 

Para lutar contra tudo isso, estamos 

hoje nas ruas defendendo os direitos 

trabalhistas, os serviços públicos e a 

previdência social, assim como, exigindo a 

saída desse governo ilegítimo e a revogação 

de todas as medidas contra os trabalhadores 

aprovadas por esse congresso corrupto.



O rombo da previdência é uma grande mentira!

O Governo esconde que a previdência é 

parte do sistema de seguridade social e 

que destina seu superávit para a dívida 

pública.

Esconde que aumentou as isenções para 

os patrões - atingindo R$ 62,52 bilhões 

em 2015 - e que, mesmo assim, sobra 

dinheiro. Em 2014, sobraram R$ 54 bi.

Saúde
O SUS sobreviveria 
com a metade do 

orçamento. De R$ 102 
bilhões cairia para R$ 

65 bilhões.

Salário Mínimo

Se a PEC existisse 
desde 2006, o salário 
mínimo, que hoje é de 

R$ 880, seria de R$ 
550. 

A PEC 55 (antiga PEC 241) é o mais duro 
ataque aos serviços públicos no Brasil. 

Serão 20 anos de congelamento de 
recursos para as áreas da saúde, 

educação, moradia, segurança pública e 
diversas outras políticas sociais. 

Impactos caso essa PEC já estivesse aprovada:

Aumenta para 65 anos a 
idade mínima aposentadoria. 
A expectativa de vida em 
Alagoas é de 66,5 anos;

Estabelece o tempo de 49 
anos de contribuição para 
receber a aposentadoria 
integral;

Acaba com a aposentadoria 
especial para professor e 
trabalhador rural;

Reduz a pensão a 50% do 
valor da aposentadoria do 
falecido e proíbe acúmulo 
com outros benefícios 
previdenciários;

Aumenta de 15 para 25 anos 
o tempo mínimo de 
contribuição para 
aposentadoria proporcional;
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5 motivos para dizer não 

à Reforma da Previdência

(PEC 287)?


