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SE LIGA! 

Rogério Marinho, atual secretário da Previdência do governo, afirmou na última 

semana que deve apresentar a proposta de Reforma da Previdência entre os dias 

19 e 21 de fevereiro. A informação já havia sido adiantada pelo Ministro Paulo Gue-

des, que pretende aprovar o projeto que ameaça a sua Aposentadoria ainda no 1º 

semestre do ano.

SÉRGIO BUTKA, presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos da 
Grande Curitiba, da Força Sindical 
do Paraná e da Federação dos 
Metalúrgicos do Paraná

PRECISAMOS ACORDAR E DEFENDER A NOSSA 
APOSENTADORIA 

SECRETÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO GOVERNO JÁ 
AFIRMOU QUE O CRONOGRAMA PARA APROVAR O 
PROJETO COMEÇA NA 2ª SEMANA DO MÊS

O novo modelo de Aposentadoria que querem empurrar para os brasileiros é um 
fiasco! Já foi usado no Chile, no México e em alguns outros países do mundo, mas não 
deu certo em nenhum deles! Idosos seguem trabalhando até o fim da 
vida, pois suas Aposentadorias não valem nada! Por isso precisamos 
agir e agir rápido ou estaremos condenados ao mesmo futuro: 
trabalhar a vida toda para no fim da vida viver com salários de fome!

FALA DO PRESIDENTE!

PRESIDENTE DO 
SANTANDER SE APOSENTA 
AOS 58 ANOS PELO INSS

SANTANDER AUMENTA 
24,6% SEU LUCRO E 
FECHA O ANO COM R$ 12 
BILHÕES NO BOLSO

Mesmo insistindo no discur-

so da crise, o banco Santander 

divulgou neste mês que seu 

lucro líquido cresceu 24,6% 

em apenas um ano e alcan-

çou a “pequena 

quantia” de R$ 

12,4 bilhões em 

2018.

PEÃO TÁ ACORDANDO! 89% 
DOS BRASILEIROS ACHAM QUE 
GOVERNO NÃO VAI SER BOM 
PARA OS TRABALHADORES

Sérgio Rial, banqueiro e 

atual presidente do Banco 

Santander, é um dos maiores 

defensores da Reforma da 

Previdência e do fim da Aposen-

tadoria do povo brasileiro. Mas 

na hora de pedir seu benefício 

nem pensou nisso! Aos 58 anos, 

Rial acaba de se aposentar pelo 

INSS.

Banqueiro é um dos 
grandes defensores da 
Reforma que acaba com 
a nossa Aposentadoria

Pimenta no olho 

dos outros é 

refresco, né?!
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APOSENTADO 
AOS 58 ANOS



“O jovem tem o di-
reito de escolher. 
Porta da esquerda: 
Carta del Lavoro, 
justiça trabalhista, 
sindicato, você 
tem proteção, 
você tem tudo, as 
empresas têm que 

pagar, mas quase não tem emprego. [...] Porta 
da direita: novo regime trabalhista e previden-
ciário, não tem nada disso, se seu patrão fizer 
alguma besteira com você e te tratar mal, vai 
pra justiça comum”

COMO É A VIDA NO CHILE, O 
1º PAÍS DA AMÉRICA A FAZER 
A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Chilenos chegam a ganhar 

aposentadorias com valores 

equivalentes a menos de 200 

dólares por mês. Isso obriga 

muitos idosos a seguirem traba-

lhando. Mas, falta emprego para 

essa parcela da população, que 

sem ver saída, apelam até para 

o suicídio.

PEC 300 
libera 

jornadas 
de 10 horas 

diárias. Você 
é a favor ou 
contra esse 

projeto?

Perguntados 
sobre quem eles 
acreditam que será 
o maior beneficiado 
pelo novo governo 
os brasileiros 
responderam:

A Reforma nos moldes que vem sendo apresentada 

desde o governo Temer coloca exigências que dificultam 

o acesso de grande parte dos brasileiros ao benefício, 

fazendo com que fique praticamente impossível de se 

aposentar, condenando muitos a trabalhem até a morte. 

Por isso, não é exagero dizer que ela representa o fim 

da Aposentadoria.

• 21% acredita que serão os políticos
• 18% acredita que serão as indústrias
• 13% acredita que serão os bancos
• 12% acredita que serão os agricultores
• 11% acredita que serão os trabalhadores
• 9% acredita que serão os prestadores de serviços
• 8% acredita que serão os comércios

POR QUE A REFORMA  
PODE ACABAR COM A  
SUA APOSENTADORIA

O POVO TÁ ACORDANDO! 89% DOS 
BRASILEIROS ACHAM QUE GOVERNO NÃO 
VAI SER BOM PARA OS TRABALHADORES

Greve Geral 

reuniu 40 mi-

lhões de brasi-

leiros em 2017, 

que cruzaram 

os braços em 

todo o país 

contra a pro-

posta indecen-

te de Reforma 

- Idade mínima de 70 anos para 

todos

- 49 anos de contribuição

- Desvinculação da aposentadoria 

com salário mínimo

Com a nossa luta, isso come-
çou a ser revisto, mas ainda es-
tá longe do ideal! Precisamos 
nos manter unidos!

“Nós temos a última oportunidade, 
no meu ponto de vista, de fazer 
uma reforma sem tirar direito dos 
brasileiros que ganham menos”

“Como executivo eu consigo entender 
que esses pensamentos [cortar direi-
tos] são lógicos”

PESQUISA RECENTE DO DATAFOLHA MOSTRA QUE APENAS 11% DA 
POPULAÇÃO ACREDITA QUE O TRABALHADOR SERÁ O MAIOR BENEFICIADO 
PELOS PROJETOS DO GOVERNO

A CONVERSA DOS PATRÕES TÁ NA “MODA”. VEJA O ABSURDO QUE ELES FALAM

ATO NACIONAL EM DEFESA DA JUSTIÇA DO TRABALHO REÚNE MILHARES DE PESSOAS EM TODO O BRASIL!

FIM DA APOSENTADORIA MOTIVOU A MAIOR GREVE 
GERAL DA HISTÓRIA DO BRASIL

RELEMBRAR É VIVER!

BOMBOU NO FACE!

Antes da nossa luta a pro-
posta de Reforma era assim:

Acesse o  
QR Code e vote!

Acesso no QR 
Code o relato 
completo sobre 
como é ser um 
aposentado no 
Chile.

VOCÊ ACREDITA NA CONVERSA 
DESSES PATRÕES?!

CORTAR DIREITOS 
É VANTAJOSO 
PARA VOCÊ? 

Paulo Guedes, ministro da economia, ao propor novo 
regime de trabalho no Brasil

Vote na enquete pelo QR Code!

Rodrigo Maia, 
presidente da 
Câmara dos 
Deputados, 
em tom de 
ameaça ao 
povo brasileiro.

Philipp Schie-
mer, presidente 
da Mercedes-Benz 
do Brasil, sobre o 
corte de direitos 
que a GM vem 
tentando impor no 
Brasil.

• Coloca uma idade mínima próxima ou 

até mesmo maior do que a expectativa 

de vida de muitos brasileiros, principal-

mente os mais pobres

• Impõe um tempo de contribuição 

absurdo, no qual o brasileiro teria que 

trabalhar sem parar desde os 16 anos 

para se aposentar

• Tira a vinculação entre Aposentadoria 

e Salário Mínimo, o que faz com que o 

benefício não seja mais reajustado e 

passe a ser menor a cada ano



A Voz do Metalúrgico é um órgão de  

informação e luta dos trabalhadores  

metalúrgicos da Grande Curitiba. Publica-

do há 32 anos, desde setembro de 1986.  
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EXPEDIENTE

IMPOSTO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS VAI SUBIR

GM TÁ APLICANDO O MESMO GOLPE NO MUNDO TODO

METALÚRGICOS DE TODO O 
BRASIL VÃO SE UNIR CONTRA O 
CORTE DE DIREITOS NA GM

A proposta do governo de reduzir o imposto de renda 

das empresas de cerca de 34% para apenas 15% 

inicialmente parece boa para quem toca seu próprio 

negócio, mas não é!! Para compensar o dinheiro que 

não vai mais entrar como IR, o governo quer passar a 

cobrar impostos em cima do lucro final desse pessoal, 

coisa que hoje não acontece, afinal ele já pagou 

imposto sobre todas as notas durante o ano. 

No Brasil temos visto a GM ameaçando os trabalhadores 

para abrirem mão de seus direitos em troca de manter seus 

empregos e as fábricas no país. Nos Estados Unidos e Canadá 

o papo dos patrões tem sido o mesmo, ou abrem mão das 

conquistas ou eles vão fechar.

Movimento Brasil Metalúrgico se 

reorganizou para combater mais um 

desmando contra os trabalhadores.

Proposta de reduzir imposto de 
renda das empresas para 15% 
esconde uma bomba para micro e 
pequenos empresários

A montadora segue líder em vendas, registrando lucro de mais de 8 bilhões de 
dólares e mesmo assim ameaça fechar as fábricas de vários países

SABE AQUELE MERCADINHO DO SEU BAIRRO? SE ISSO 

FOR APROVADO ELE PROVAVELMENTE VAI FECHAR.

É FACÃO!

QR Code 
para conteúdo 
que mostra 
comparação 
de salários GM 
EUA, Canadá, 
México e Brasil

BAITA DE UM FACÃO!
Quer dizer que a empresa 

líder de mercado, com lucros 

lá no alto, vai fechar no mun-

do todo?!

ENCONTRO MUNDIAL DE LÍDERES 
SINDICAIS DA RENAULT-NISSAN

18 A 20 DE MARÇO EM CURITIBA

VEM AÍ  ENCONTRO

RENAULT - NISSAN
LÍDERES SINDICAIS
MUNDIAL


