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Aposentado Pé 
na cova 

Previdência: 50 anos de contribuição  
para trabalhador se aposentar 

Governo apresenta hoje a proposta de reforma 
previdenciária, “50 ANOS de contribuição serão 
necessários para obter o benefício integral com 
as novas regras propostas”. 
Isso significa, na prática, quase abolir a aposentadoria, só aposenta quando morrer, considerando a dura-
ção média da vida de um brasileiro.  Mesmo começando a trabalhar aos 18 anos e se – o desemprego 
está aí – acumular dois anos de não-contribuição em meio século de vida laboral a idade mínima para o 
cidadão aposentar-se sem perdas (ao menos no momento da aposentadoria) será de 70 anos. 

Resumo: não haverá mais aposentados, vão morrer antes de se aposentar... 

 Aposentados participam da caravana,  
 Dia Nacional de Mobilização contra as REFORMAS 

A secretaria Geral da CBAPI, VANILDA, organiza a caravana dos trabalhadores de diferentes categorias que partici-
pam da caravana em apoio ao Dia Nacional de Mobilizações contra as Reformas.  Os aposentados e pensionistas 

ligados à CBAPI – Central Brasileira do Aposenta e Pensionis-
ta participa da caravana, e manifesta dizendo um sonoro 
“não” às reformas trabalhistas e da Previdência, programa-
das pelo governo Michel Temer (PMDB).     Em relação à Pre-
vidência, Temer quer impor uma idade mínima de 65 a 70 
anos para os trabalhadores brasileiros se aposentarem. 
Além disso, quer reduzir aposentadorias e pensões para me-
nos de um salário mínimo.  O protesto também vai defender 
o emprego e exigir medidas que garantam estabilidade para 
todos os trabalhadores. 

24 de Janeiro - Dia Nacional dos Aposentados na luta  

Em 24 de janeiro comemora-se o Dia Nacional do Aposentado, data criada a data foi escolhida para lembrar e co-
memorar o histórico dia que foi aprovada a Lei Eloy Chaves em 24 de janeiro de 1923, marco lendário da Previ-
dência Social no Brasil, criando a Caixa de Aposentadoria e Pensão para os empregados das empresas privadas 
das estradas de ferro, dando origem à Previdência Social, que hoje paga benefícios a mais de 29 milhões de pes-
soas, chegando a 100 milhões de brasileiros contando mais 2,5 pessoas na família do aposentado. 
 
Por tudo que a Previdência representa precisa continuar firme e segura contra qualquer tentativa de privatização, 
deve ser pensado, discutida e planejada objetivando sua ampliação e participação, conforme artigo 3º da Consti-
tuição, que é construir uma sociedade justa e solidária, reduzir as desigualdades sociais e erradicar a pobreza. 



CBAPI realiza baile 
Vermelho e Branco  
dos aposentados 

O evento, realizado às 16 horas, neste domingo dia 11 de de-
zembro 2016, o baile do Vermelho e Branco, congregou cerca 
de 200 pessoas Associ-
ação Parque Oratório. 
O presidente nacional 
da Central Sindical UST, 
Carlo Borges, acompa-
nhado da Diretora Jurí-
dica Dr. Izildinha, sob a 
organização da Secre-
taria Geral Vanilda, 
pessoa que é sendo um 
incansável lutador pe-
los direitos dos Apo-
sentados e Idosos. 
  

Com show ao vivo, com brilhante animação do Zezinho DESTAK, 
os aposentados desfrutaram de momentos de descontração, 
com muita dança e reencontro com os amigos. Durante o even-
to também foram reafirmadas as lutas dos Aposentados no Bra-
sil como o pelo fim da reforma PREVIDENCIARIA, que reduz em 
até 40% os rendimentos dos cidadãos quando vão se aposentar 
e aumenta a idade do trabalhador.   
  

A Secretaria Vanilda falou da importância deste evento e de ou-
tros realizados pela CBAPI, para aproximarmos ainda mais a 
nossa relação com nossos associados. Lembramos que somos 
25 milhões de aposentados e pensionistas no Brasil, nós preci-
samos crescer, precisamos continuar a luta pela política contra 
ao Reforma  Previdenciária que tiram nossos direitos. 

Apenas o POVO na rua pode parar o 

fascismo e à barbárie capitalista 


