
A proposta do governo representa um retrocesso na nossa 
já frágil rede de proteção social e representa o mais violento 
ataque aos direitos dos trabalhadores. Ao difi cultar ou im-
pedir o acesso aos benefícios, o governo agrada ao sistema 
de previdência privada, o único setor a ser ouvido na formu-
lação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 287. As 
centrais sindicais, que representam os trabalhadores, fi ca-
ram de fora da conversa.

A PEC torna quase impossível o acesso à aposentadoria, 
à medida que estabelece idade mínima de 65 anos, para 
homens e mulheres, combinada com, no mínimo, 25 anos 
de contribuição, com o valor do  benefício reduzido. Para 
receber a aposentadoria integral, o trabalhador teria que ter 
a idade mínima de 65 anos mais 49 anos de contribuição.

Profundamente injusta, a proposta de reforma está jogando 
para os trabalhadores a conta de um modelo econômico 
destinado a benefi ciar os mais ricos. Precisamos agir rápido 
para impedir essa violação de direitos. Com um Congresso 
que está de joelhos diante do governo ilegítimo de Michel 
Temer, somente a mobilização irá salvar o seu direito de se 
aposentar.
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PRECISAMOS 
GARANTIR NOSSOS 
DIREITOS!
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APOSENTADORIA
INTEGRAL
NUNCA MAIS!
IDADE MÍNIMA
65 ANOS
TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO
49 ANOS

Para ter aposentadoria 
integral, você vai ter que 
trabalhar 49 anos e ter, no 
mínimo, 65 anos de idade. 
Isso só é possível, se você 
começar a trabalhar aos 
dezesseis anos, sem nunca 
perder o emprego.



NÃO É REFORMA!
É O FIM DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA!

IDADE MÍNIMA
Atualmente, é de 65 anos para homens e 60 para mulheres. 
Será de 65 anos para todos, homens e mulheres.

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Deixa de existir a aposentadoria exclusivamente por tempo 
de contribuição.
Serão necessários, no mínimo, vinte e cinco anos de contri-
buição, 65 anos de idade, para receber aposentadoria parcial.

APOSENTADORIA INTEGRAL
Para ter a aposentadoria integral, o trabalhador precisará ter, 
no mínimo, 65 anos de idade e 49 anos de contribuição.

PENSÃO POR MORTE
O familiar não poderá mais acumular pensão por morte e 
aposentadoria. O benefi ciário terá que optar por um dos dois 
benefícios.
Deixa de ser integral e vitalícia. Ela será de 50% do salário de 
contribuição ou aposentadoria, acrescida de 10% a cada fi lho, 
menor de idade.

TRABALHADORES RURAIS
Os trabalhadores rurais, não empregadores e nem emprega-
dos, passam a ser contribuintes obrigatórios da previdência 
caso queiram se aposentar. Houve também aumento da ida-
de de aposentadoria para 65 anos.
 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
A aposentadoria por invalidez somente será de 100% da média 
aritmética dos salários de contribuição, se decorrente de aciden-
te de trabalho. Todas as demais serão proporcionais ao tempo 
de contribuição.
 

SERVIDOR PÚBLICO
Torna obrigatória a criação de fundo complementar de previ-
dência e teto máximo de benefícios para servidores com regi-
mes próprios de previdência, equiparando os trabalhadores do 
setor público com os trabalhadores do setor privado. A regra 
vale para servidores públicos estaduais e municipais.
 

APOSENTADORIA ESPECIAL
A aposentadoria especial pela atividade de risco deixa de existir.
A aposentadoria especial pelo exercício de atividades insalubres 
passa a exigir mais tempo e idade mínima, o mesmo ocorrendo  
com policiais.
A aposentadoria especial do magistério também desaparece 
com o estabelecimento da idade mínima
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SERÁ QUE EXISTE UM
“ROMBO DA PREVIDÊNCIA”?

O governo está tentando justifi car a reforma da previdência di-
zendo que há um rombo ameaçando o pagamento das futuras 
aposentarias e pensões. Não é verdade!

É PRECISO QUE VOCÊ SAIBA QUE:
As empresas deixam de repassar bilhões de reais à previdência 
devido aos benefícios concedidos pelos governos aos empresá-
rios.
Nas contas que o governo apresenta para você, inclui apenas as 
contribuições dos trabalhadores e empresas para a previdência.
Mas a previdência, a assistência social e a saúde  formam a Segu-
ridade Social. Esse sistema tem diversas fontes de fi nanciamento, 
além das contribuições de trabalhadores e empresários. São re-
passados para esse sistema a Contribuição para Financiamento 
da Seguridade Social (Cofi ns), o PIS/Pasep, e a Contribuição Social 
Sobre Lucro Líquido (CSLL). Quando se soma todos esses recur-
sos, o que era rombo vira saldo positivo.
Mas sabe o que ocorre? O governo não repassa todos esses 
recursos para a Seguridade Social. Desvia boa parte do dinheiro 
para o pagamento da chamada dívida pública, que enriquece em-
presários, banqueiros e  investidores. Agora, quer que você pague 
essa conta sozinho. 
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Os trabalhadores rurais, não empregadores e nem emprega-
dos, passam a ser contribuintes obrigatórios da previdência 
caso queiram se aposentar. Houve também aumento da ida-

“ROMBO DA PREVIDÊNCIA”?

O governo está tentando justifi car a reforma da previdência di-

Somente a pressão da sociedade pode fazer 

os deputados federais e senadores votarem con-

tra esta chamada PEC da reforma da previdência 

pública. Se aprovada, a proposta apresentada pelo 

governo Temer signifi ca que homens e mulheres 

do Brasil terão que trabalhar até morrer. O direito 

à aposentadoria acaba. É a verdadeira implosão 

do sistema público de previdência. Não permita!

DADOS DA 
SEGURIDADE 
SOCIAL, QUE 

INCLUEM  
PREVIDÊNCIA, 

SAÚDE E 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, 
MOSTRAM 
QUE NÃO SOMA DAS DESPESAS SOMA DAS RECEITAS

+ R$ 694 BILHÕES- R$ 683 BILHÕES

SALDO: + R$ 11 BILHÕES

SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS

R$ 41,8 BI

R$ 26,9 BI

R$ 102,2 BI

R$ 48,2 BI

R$ 27,9 BI R$ 7,8 BI

R$ 59,7 BI

R$ 53 BI

R$ 20 BI

RECEITAS

(NÚMEROS APROXIMADOS DIVULGADOS EM 2015 PELA ANFIP)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

BOLSA FAMÍLIA E OUTROS

SAÚDE

 BENEFÍCOS FAT

OUTRAS DESPESAS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

COFINS

CSLL

PIS/PASEP

ENTIDADES DA SEGURIDADE

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

R$ 436 BI R$ 352,6 BI

R$ 200,9 BI
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