
ESTA É A PROPOSTA DE 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
DO NOVO GOVERNO

REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA É 
NECESSÁRIA?
 MENTIRA!
O sistema de aposentadorias e pensões é 
apontado como o mal maior do Brasil. E a 
chamada reforma da previdência é apresentada 
à população brasileira como a solução única e 
defi nitiva para todos os problemas do nosso país.

É uma mentira contada muitas vezes em todos os 
grandes meios de comunicação. E nós, que somos 
um mandato popular, temos o dever de informar 
à população que ela está sendo enganada e que 
seus direitos vão se transformar em lucros para os 
bancos que serão os principais benefi ciados por 
mais esta tentativa de destruição do sistema de 
previdência social. 

Essa reforma nada mais é do que a velha tentativa 
de impedir os trabalhadores do campo e da cidade 
de se aposentar e extinguir os benefícios para 
os mais pobres. Se você tem dúvidas sobre isso, 
dá uma olhada sobre o que signifi ca a proposta 
Guedes/Bolsonaro na sua vida.

CALCULADORA DA 
APOSENTADORIA

https://www.dieese.org.br/
calculadoraaposentadoria/index.xhtml

Neste endereço eletrônico, você pode descobrir a 
data da aposentadoria se a reforma passar
https://www.dieese.org.br/
calculadoraaposentadoria/index.xhtml
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Aposentadoria
por invalidez
Como é hoje. O aposentado por invalidez 
recebe 100% da média salarial.

 Só receberão 100% da média salarial 
no caso de acidente de trabalho, doença 
relacionada à atividade profi ssional ou doença 
comprovadamente adquirida no emprego. 

 Caso a invalidez não tenha relação com o trabalho, 
o benefi ciário receberá só 60% da média

Aposentadorias urbanas
 Fim do reajuste obrigatório dos benefícios de 
aposentadoria, passando por cima da Constituição 
Federal, que garante a correção, no parágrafo 2° do 
artigo 201

 65 anos para os homens e 62 para mulheres

 Para obter o benefício integral, você terá que 
completar quarenta anos de contribuição e mais de 
65 anos para os homens e 62 para as mulheres. 

 Aumento da idade mínima para os trabalhadores do 
Regime Geral (setor privado, celetistas) 

 Redução dos benefícios para idosos sem meios de 
sustento e defi cientes do valor das pensões por 
morte

 O piso do benefício para idosos  pobres, que hoje  é 
um salário mínimo, passaria a ser de R$ 400. 

 A pensão por morte passa a ser de 50% do valor 
da aposentadoria de quem morreu, mais 10% por 
dependente

 Nas pensões por morte, a pessoa não vai poder 
acumular pensão e aposentadoria. Acima de dois 
salários mínimos, terá que escolher um dos dois 
benefícios.

 Para o cálculo do valor da aposentadoria, nas 
regras atuais,  seleciona-se 80% das contribuições 
de maior valor ao longo da vida de trabalho. Na 
proposta, são considerados valores de todas 
as contribuições, o que diminui o valor total do 
benefício.

Aposentadorias urbanas
O QUE VOCÊ PERDE!

Aposentadorias rurais
 Impõe mais difi culdades para o acesso dos 
trabalhadores rurais ao benefício

 Pelas regras atuais, a mulher trabalhadora 
rural tem direito à aposentadoria por idade 
com 55 anos, enquanto os homens podem 
requerer o benefício aos 60 anos. É necessária a 
comprovação do exercício da atividade rural por, 
no mínimo, 15 anos.

 Hoje, os agricultores familiares pagam ao INSS o 
equivalente a 2,1% do que faturam com a venda 
de sua produção, e essa contribuição vale para a 
aposentadoria de toda a família. 

 A nova proposta estabelece idade mínima de 60 
anos para homens e mulheres, comprovados 20 
anos de tempo de contribuição.

Aposentadorias rurais
O QUE VOCÊ PERDE!

Aposentadorias dos 
servidores públicos

 Aumento expressivo da contribuição dos 
servidores ativos e inativos, do governo federal, 
estados e municípios 

 Os funcionários públicos terão que seguir as 
mesmas regras dos trabalhadores do setor 
privado. Será preciso ter 62 anos (mulheres) e 65 
anos (homens). 

 Também precisarão ter 25 anos de contribuição, 
dez anos como servidor público e cinco anos no 
cargo em que se der a aposentadoria. 

 Professores terão que atingir idade mínima de 
60 anos, tanto homens como mulheres.  E todos 
terão que ter 30 anos de contribuição exclusiva 
nas funções de magistério na educação infantil e 
nos ensinos fundamental e médio

O QUE VOCÊ PERDE!
por invalidez
O QUE VOCÊ PERDE!

Aposentadorias dos 
servidores públicos
Aposentadorias dos 
servidores públicos
Aposentadorias dos 
servidores públicos
O QUE VOCÊ PERDE!O QUE VOCÊ PERDE!

A falsa reforma da previdência trará um brutal 
retorno da servidão humana e a naturalização 
da barbárie. Precisamos lutar como nunca 
em defesa dos direitos ameaçados. Devemos 
lutar por cada um de nós, mas principalmente 
por aqueles que mais precisam e que serão as 
vítimas desse processo. 

Para essas pessoas que estão no governo, 
pouco importa se as medidas vão aumentar 
a pobreza e os brasileiros pobres não terão 
como sobreviver. Para eles, o dinheiro está 
acima de tudo.
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