Fazer propaganda falando
que o jovem sai do ensino médio
da escola pública direto
pro mercado de trabalho é lindo...

A VERDADE

direto pro caixão, com a
reforma da previdência.

estudar!

Quero ver falar que eles vão
sair do mercado de trabalho

Com o Novo Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o que
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA:

JOVENS DESEMPREGADOS E SEM APOSENTADORIA
REGRA ATUAL

EFEITOS DA NOVA REGRA

Com a reforma da previdência, além de trabalhar 15 anos a mais,
a vaga de trabalho também será ocupada pelo mesmo período,
gerando DESEMPREGO.

2023
Aposenta
aos 50 anos
(regra atual)

Professora
44 anos

Aposenta
aos 65 anos
(proposta do Temer)

O jovem, mesmo após se formar, terá dificuldade em ingressar
no mercado de trabalho, pois as vagas estarão ocupadas pelos
trabalhadores que vão trabalhar por mais 15 anos.

2023
Estudante
do 1º ano
15 anos

4º ano da
faculdade
21 anos

DESEMPREGADO

O jovem estudante mesmo se formando na idade correta, ficará por muitos anos desempregado,
pois os atuais trabalhadores ocuparão as vagas de trabalho por muito mais tempo. Isso fará
com que esse jovem não consiga se aposentar, pois começando a trabalhar aos 36 anos,
não atingirá a idade mínima para aposentadoria.
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Aos 36 anos
ingressaria no
mercado
de trabalho

