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governo interino de Temer/PMDB foi um ataque sem
precedente, que desmontou toda a estrutura do sistema
da Seguridade e da Previdência Social. Através da Medida
Provisória 726, transferiu a estrutura da Previdência
(Dataprev, Previc) para o Ministério da Fazenda, e o INSS,
responsável pelo reconhecimento e concessão de
benefícios, foi anexado ao Ministério do Desenvolvimento
Social e Agrário.

Esta e outras medidas, como o Projeto de Lei 257/
2016 e a Proposta de Emenda Constitucional 241/2016,
fazem parte do ajuste fiscal, e tem como alvo principal a
Previdência Pública e os direitos trabalhistas e sociais. O
discurso é o de que a Previdência é deficitária e de que os
Estados e os municípios estão quebrados por conta disso.
Mas, isso é uma GRANDE MENTIRA!
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seguir:seguir:seguir:seguir:seguir:
· A Seguridade Social é financiada pela sociedade,

direta e indiretamente, através de recursos provenientes
dos orçamentos da União, do Distrito Federal, dos estados
e dos municípios; da arrecadação dos empregadores eempregadores eempregadores eempregadores eempregadores e
das empresasdas empresasdas empresasdas empresasdas empresas (incidentes sobre o lucro líquido, sobre a
receita ou faturamento e sobre a folha de salários e demais
rendimentos do trabalho, inclusive, de pessoas físicas que
lhes prestem serviço, sem vínculo empregatício); dosdosdosdosdos
trabalhadores e trabalhadoras e demais seguradostrabalhadores e trabalhadoras e demais seguradostrabalhadores e trabalhadoras e demais seguradostrabalhadores e trabalhadoras e demais seguradostrabalhadores e trabalhadoras e demais segurados
e seguradase seguradase seguradase seguradase seguradas da previdência social; da receita dereceita dereceita dereceita dereceita de
concursos de prognósticosconcursos de prognósticosconcursos de prognósticosconcursos de prognósticosconcursos de prognósticos (sorteios, loterias, apostas
etc.); dos importadores e importadorasimportadores e importadorasimportadores e importadorasimportadores e importadorasimportadores e importadoras de bens ou
serviços do exterior.

Previdência Social Pública Brasileira, com quase
100 anos de história, atravessa o seu período
mais crítico. Uma das primeiras medidas do

· As contribuições são feitas em caráter solidário e
têm como objetivo garantir assistência social,
aposentadorias, pensões, auxílios doença, acidente,
maternidade e reclusão.

· A Previdência Social foi concebida como um pacto
de gerações, onde quem ingressa no trabalho contribui
com porcentagens que variam de 8% a 11% do salário.
A contribuição dos trabalhadores e trabalhadoras,
acumulada por décadas, paga as aposentadorias daqueles/
daquelas que já completaram o tempo de contribuição e
cumpriram todas as regras para aposentadoria.

Sempre houve superávit nas contas da Previdência
Social. E tanto é assim, que o Governo e o congresso
acabaram de aprovar o aumento de 20 para 30% da
DRU (Desvinculação das Receitas da União), que permite
que ele use livremente 30% de tudo que é arrecado e por
lei deveria ser destinado a educação, saúde, previdência
e outras despesas vinculadas. Recursos esses que vão
diretamente para pagamento de uma Dívida Pública, que
nunca passou por uma Auditoria e que é a maior
corrupção que existe.

 Mas, sucessivos governos se apropriaram dos
recursos da Previdência Social desde Getúlio Vargas na
década de 30 e dificultaram o acesso à aposentadoria e
demais benefícios e serviços. Além da corrupção, dos
cabides de emprego, da sonegação, promoveram anistias
fiscais e desviaram o dinheiro da Previdência para obras
faraônicas, como as Usinas de Itaipu, Angra I e II e Tucuruí,
a Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, dentre outras. São
trilhões de reais desviados sem prestar contas ao povo
brasileiro, verdadeiro dono deste patrimônio. E ainda têm
a desfaçatez de falar em déficit da previdência!

Hoje, são pagos mais de 33,142 milhões de benefícios,
assim distribuídos: 23,732 milhões de benefícios urbanos,
pagando 29,707 bilhões de reais, e 9,410 milhões de
benefícios rurais, pagando 7,456 bilhões de reais.E a maior
distribuidora de renda da América Latina. Mais de 3 mil
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municípios sobrevivem quase
exclusivamente dos benefícios
previdenciários pagos aos
aposentados;

Se os recursos sonegados e
desviados das contribuições fossem
destinados à Previdência Social,
seriam suficientes para assegurar
pagamento de benefícios para as
próximas décadas.

Atualmente, empresários, clubes
de futebol, os governos federal,
estaduais e municipais devem mais
de 600 bilhões de reais à Previdência
Social; recursos já inscritos em dívida
ativa, que não são cobrados. Os
trabalhadores e servidores pagam a
Previdência, com descontos em seus
salários, mas estes sonegadores não
repassam as contribuições para a
Previdência Social e não punidos por
isso.

Com uma campanha mentirosa,
o presidente interino Temer ameaça
as conquistas dos trabalhadores e
trabalhadoras e o patrimônio público
com as terceirizações e privatizações,
alegando que sem reforma a
Previdência não poderá pagar os
benefícios. Você acredita mesmo,
que esse governo, dirigido
diretamente pelos banqueiros através
da equipe econômica, está
preocupado com a aposentadoria dos

trabalhadores e trabalhadoras
brasileiras?

Está preocupado com a situação
dos municípios e dos Estados? Óbvio
que não! A única preocupação do
Governo interino e dos
representantes das elites brasileiras no
congresso nacional é com o
pagamento dos juros sobre juros da
Dívida Pública. Todas as medidas
adotadas pelos governos visam
promover um ajuste fiscal, cassar
direitos, reduzir os benefícios,
serviços e políticas voltadas para a
população, com o objetivo de fazer
o “superávit primário”, que nada
mais é do que uma economia forçada
para pagamento de juros a uma dúzia
de banqueiros que sangram os
recursos públicos e que a população
não tem o direito sequer de saber
seus nomes, pois são protegidos pelo
sigilo fiscal.

 E querem mais! Querem igualar
e aumentar a idade mínima para
aposentadoria para 65 anos, homens
e mulheres; desvincular os benefícios
previdenciários do salário mínimo,
para achatar ainda mais as
aposentadorias; estabelecer novo
teto para pagar benefícios
previdenciários para obrigar os
trabalhadores a contratarem fundos
privados de previdência; limitar a

obtenção de outros benefícios e
transferir todas as atribuições do Bolsa
Família para as Agências da
Previdência, que estão sucateadas e
não tem servidores para atender os
milhões de segurados que precisam
dos serviços; querem leiloar os prédios
da previdência. Em suma, querem
meter a mão ainda mais nos recursos
da previdência! Querem Privatizar a
Previdência Social!
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