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– O projeto de Temer contém mudanças que irão 
impedir o acesso à aposentadoria e diminuir o valor de 
alguns benefícios.

– Para receber o teto da aposentadoria integral 
serão necessários 49 anos de  contribuição. Hoje, exis-
te a fórmula 85/95: a soma do tempo de contribuição à 
previdência somada à idade do beneficiário. O resultado 
da conta tem de ser de 85 para mulheres e 95 para os 
homens. Assim, os brasileiros hoje se aposentam aos 58 
anos, em média.

– Pela proposta enviada ao Congresso, a idade 
mínima para se aposentar é de 65 anos para homens e 
mulheres e 25 de contribuição. Chegaria a um benefício 
correspondente a 76% dos valores contribuídos. Para re-
ceber aposentadoria integral, precisaria 49 anos de con-
tribuição.

– Para aposentar com idade menor do que a previs-
ta, homens e mulheres terão de pagar um pedágio de 50% 
que não garantirá aposentadoria integral. Veja como deve 
se dar a aposentadoria:

É o fim da
aposentadoria!

A proposta do governo golpista, prestes a ser aprovada pelo Congresso Nacional 
decreta o fim da aposentadoria para trabalhadoras e trabalhadores, no campo e 
na cidade. Se o país não parar pra barrar esta e outras medidas que envolvem a 
reforma trabalhista e a terceirização, o acesso à aposentadoria será cada vez mais 
difícil sem falar que a diminuição do valor de alguns benefícios acentuará a desi-
gualdade no Brasil. 

TRABALHADORAS E 

TRABALHADORES,

 LEIAM COM ATENÇÃO

Regras para a 
aposentadoria INTEGRAL

 

  

16 anos  65 anos
17 anos  66 anos
18 anos  67 anos
20 anos  69 anos
21 anos  70 anos

Idade para 
aposentadoria 
integral

Idade que 
começa 
a trabalhar

– Caso a reforma já 
vigorasse, em 19 cidades 
do país, cuja média de es-
perança de vida é de 65 
anos, os trabalhadores não 
conseguiriam se aposentar. 
Segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), entre os estados brasileiros há 
uma diferença de 8,4 anos entre a maior expectativa de 
vida, registrada em Santa Catarina, e a menor, no Ma-
ranhão. Enquanto a esperança de vida dos catarinen-
ses é 79 anos a dos maranhenses é de 70,6 anos. Se a 
expectativa for analisada sob a ótica dos municípios, a 
desigualdade é ainda maior. 

Diretoria do Sinttel/RS recebe o presidente da CUT/RS, 
Claudir Nespolo, para ampliar a resistência CONTRA A
REFORMA DA PREVIDÊNCIA.



– Pelo texto da PEC, a pensão por morte, tan-
to para funcionários públicos quanto para os demais, 
deixa de ser integral. O valor passa a ser de 50% do 
benefício recebido pelo segurado falecido, acrescido 
de 10 pontos porcentuais por dependente até o limite 
máximo de 100%.

– Desempregados acima de 50 anos têm muita 
dificuldade de se recolocarem no mercado. Hoje ape-
nas 29,1% dos brasileiros com 60 anos ou mais de 
idade estão trabalhando atualmente, segundo o IBGE. 

– Os trabalhadores de baixa renda, apesar de 
entrarem mais cedo no mercado, costumam atuar 
mais tempo na informalidade, sem carteira assinada 
e sem contribuir com o INSS. Por isso, já não conse-
guem optar pela aposentadoria por tempo de contri-
buição e se aposentam por idade.

– Militares não foram incluídos na reforma pro-
posta pelo governo. Segundo cálculos do ex-secre-
tário da Previdência e consultor do Orçamento da 
Câmara dos Deputados Leonardo Rolim, o regime 
da previdência dos integrantes das Forças Armadas 
beneficiou 296.000 pessoas – entre reformados, na 
reserva e pensionistas – no ano passado.

– Pequenos municípios quebrarão, uma vez que 
suas economias dependem também dos salários dos 
aposentados.

Parlamentares
Atualmente políticos seguem critérios especiais 

de aposentadoria –  A nova medida prevê que eles 
passem a obedecer as regras do Instituto Nacional do 
Seguro Social. Caberá a cada estado e à União elabo-
rarem as regras de transição para parlamentares.
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TEU DIREITO ESTÁ EM RISCO. 
A PREVIDÊNCIA SOCIAL E AS APOSENTADORIAS 

SÃO UMA CONQUISTA E UM DIREITO BÁSICO DOS BRASILEIROS. 

DIGA NÃO À REFORMA DO TEMER.

A Previdência atende 90 milhões de pessoas no 
país, considerando as famílias com média de três 
pessoas. Há estudos que mostram que , sem a 
Previdência, 70% dos idosos brasileiros estariam 
em condições de extrema pobreza.

Só em 2015, as empresas sonegaram R$ 103 
bilhões para a Previdência. A dívida total até o 
final do ano passado era de R$ 374 bilhões. Por 
que então não cobrar essas dívidas e combater a 
sonegação com aumento da fiscalização?

Com dados do Diap, CUT e jornal El País

– A pensão por morte será reduzida em 50% e 
terá somado 10% por dependente. Será proibido acu-
mular pensão com aposentadoria, independente da 
renda dos beneficiários.

– Hoje, o trabalhador rural se aposenta com 60 
anos (homens) e 55 anos (mulher), precisando com-
provar 15 anos de trabalho no campo. Se estiver na 

– Se a regra for aprovada, a maioria da população vai 
se aposentar com um tempo de serviço menor que 49 anos 
e não conseguirá obter um valor de aposentadoria igual à 
média de suas últimas remunerações, mas inferior.

categoria de produtor rural, contribui com um percen-
tual de 2,1% sobre a receita bruta da sua produção. 
Se a reforma for aprovada, os que apenas trabalham 
no campo passarão a contribuir com o INSS e tam-
bém terão que se aposentar a partir dos 65 anos, com 
25 de contribuição.

 “O Banco Mundial e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) estudaram a aposentadoria 
rural como uma das formas mais eficientes de redis-
tribuição de renda e de menos desigualdade entre a 
zona rural e a urbana. Com essas mudanças, vamos 
ver as pessoas saindo ainda mais do campo”, afirma 
a professora da FGV Sonia Fleury.


