
A VERDADE SOBRE
A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

O governo golpista de Temer revela-se como o verdadeiro exterminador do futuro. 
Depois da PEC da Morte, que congela os investimentos em saúde (destruindo o SUS), 
da educação e dos programas sociais por 20 anos, agora quer acabar com o seu 
legítimo direito à aposentadoria. O próprio Temer se aposentou aos 55 anos e recebe
R$ 30.613,00, mas o que vale para ele não valerá para você.

A PREVIDÊNCIA ESTÁ QUEBRADA, COMO DIZ A PROPAGANDA DO GOVERNO?

Não. A Previdência não pode ser analisada isoladamente. Ela integra um sistema 
denominado Seguridade Social, que engloba a Previdência, Assistência Social e Saúde. 
Somadas as diversas fontes de financiamento, o resultado é positivo. Em 2015,
o superávit foi de R$ 11,2 bilhões.

VAI TER IDADE MÍNIMA PARA A APOSENTADORIA?

Sim, caso a reforma seja aprovada, a idade mínima para a aposentadoria será de 65 
anos, com 25 anos de contribuição. A regra passará a ser igual para homens e 
mulheres. Ou seja, a proposta do governo ilegítimo de Michel Temer desconsidera a 
desigualdade de gênero existente no mundo do trabalho. As mulheres realizam os 
trabalhos mais precários, têm salários em média 30% menores e permanecem menos 
tempo no mesmo emprego, devido à responsabilidade familiar e a ausência de políticas 
públicas do cuidado.

COM 65 ANOS, O TRABALHADOR PODERÁ SE APOSENTAR COM 100%?

Para se aposentar com 100% será necessário contribuir por 49 anos. Se você 
começou a trabalhar e contribuir aos 20 anos e nunca parou, conseguirá a 
aposentadoria integral beirando os 70 anos.

AS APOSENTADORIAS ESPECIAIS TAMBÉM SERÃO PREJUDICADAS?

Sim. Hoje os trabalhadores expostos a atividades perigosas ou insalubres têm direito 
à aposentadoria integral com 15, 20 ou 25 anos de trabalho (dependendo do risco). 
Temer quer que esses trabalhadores contribuam por, no mínimo, 20 anos, e só se 

aposentem aos 55 anos. O cálculo da aposentadoria será 51% do salário médio mais 
1% por ano de contribuição. Ou seja, eles ficarão mais tempo expostos ao risco e não 
terão mais aposentadoria integral. 

EM CASO DE MORTE DO TRABALHADOR, OS DEPENDENTES RECEBERÃO PENSÃO?

Se a Reforma for aprovada, o beneficiário não poderá acumular pensão e 
aposentadoria. Será preciso escolher uma das duas. A pensão deve ser de 50% da 
aposentadoria do trabalhador falecido, mais 10% por dependente, podendo ser inferior 
a 1 salário mínimo. 

ESSAS REGRAS VALEM PARA TODOS?

A Reforma só não atinge os militares. O restante dos trabalhadores brasileiros 
serão afetados. 

O GOVERNO QUER REDUZIR
SUA APOSENTADORIA.

VOCÊ VAI DEIXAR?

PRESSIONE OS DEPUTADOS
DE SEU ESTADO.

Ligue, escreva, envie mensagens contra
esta Reforma e em defesa de seus direitos! 



Estes são os deputados integrantes da Comissão que vai avaliar a PEC 287, da Reforma 
da Previdência, que altera o tempo das aposentadorias e o cálculo dos valores. 
Se a PEC for aprovada, vai acabar com a aposentadoria de milhões de brasileiros e 
brasileiras. Muitos vão morrer sem ter direito ao benefício! Mulheres, jovens, 
trabalhadores rurais, pensionistas, empregados do setor público ou privado, todos 
serão prejudicados.


