


IDADE MÍNIMA 
De 62 anos para mulheres e 65 para os homens. O tempo mínimo de 
contribuição passa de 15 para 20 anos. Para receber o valor integral 
do benefício, terá que trabalhar registrado por 40 anos [Fonte: PEC 
Reforma da Previdência Governo]

AUMENTA A DESIGUALDADE
Governo não considerou as diferenças regionais, o ingresso precoce 
de alguns trabalhadores, a dupla e até tripla jornada das mulheres. 

MULTA DE 40% DO FGTS 
Acaba com o direito do trabalhador aposentado receber a multa. 
Além disso, desobriga o empregador a manter os depósitos do FGTS 
a partir da concessão do benefício, beneficiando o patrão. [Fonte: 
PEC Reforma da Previdência Governo]

INACEITÁVEL  
Altera a legislação tra-
balhista, por isto é mais 
uma violação grave aos 
direitos dos trabalhado-
res. O direito ao deposi-
to e a multa de 40% do FGTS decorre da relação de emprego e não 
do ingresso à aposentadoria. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
Caso a invalidez não tenha relação com o trabalho, o beneficiário 
receberá só 60% da média. Atualmente recebe 100%. [Fonte: PEC 
Reforma da Previdência Governo]

PIS  
Só quem recebe até um salário mínimo terá direito (não mais dois 
salários). [Fonte: PEC Reforma da Previdência Governo]

Restringe o pagamento destinado 
aos trabalhares que têm carteira 
assinada e baixa renda. Vai 
atingir 23,4 milhões de trabalha-
dores. Pessoas que ganham entre 
1,5 e 2 salários mínimos, eles re-
presentam um universo de 91,5% dos beneficiários, segundo 
dados do site especializado Trabalho Hoje.

Estabelece um prazo de 40 anos de con-
tribuição para o trabalhador ter direito a 
100% do benefício, prazo praticamente im-
possível, levando em consideração a rotati-
vidade e o desemprego presentes no país. 
Além disso, ainda acaba com o direito do 
trabalhador se aposentar por tempo de contribuição. 

FIM DO INSS
Acaba com a aposentadoria pú-
blica e com a Seguridade Social, 
fim dos auxílios, no país. No Chi-
le, onde o sistema de capitaliza-
ção foi implantado, hoje revisam 
o modelo devido ao rebaixamen-
to dos benefícios, e consequente 
empobrecimento da população 
idosa no país.

PENSÃO
O valor da pensão por morte será menor: caindo de 100% para 
60%, mais 10 % sobre cada depen-
dente. Além disso, proíbe o acúmulo 
de benefícios. [Fonte: PEC Reforma da 
Previdência Governo

INJUSTIÇA 
A redução no valor da pensão por mor-
te é injustificável, pois tem natureza 
previdenciária e substitui a renda do 
segurado falecido, sendo transferida 
aos seus dependentes. O não acúmulo 
é impensável, já que a aposentadoria é 
devida ao segurado, por direito.

POBREZA 
EXTREMA 
Vai contribuir com a 
ampliação da miséria 
no país.

DESCONTO DO INSS
Percentuais de contribuição do trabalhador para o INSS vão variar de 
7,5% a 14%. O cálculo será feito sobre cada faixa de salário. Hoje, 
são três percentuais de contribuição para o INSS estabelecidos de 
acordo com a faixa de renda do trabalhador com carteira assinada: 
8%, 9% e 11% (o cálculo é feito sobre todo o salário). [Fonte: PEC 
Reforma da Previdência Governo]

VANTAGEM PARA QUEM?
Com o discurso de “quem ganha 
mais paga mais”, o governo tenta 
fazer a população acreditar que di-
minuir a alíquota em 0,5% de quem 
recebe salários menores vai “melho-
rar a vida do trabalhador”. Enquanto 
isto, poupa as empresas e retira delas 
a obrigatoriedade da multa de 40% 
do FGTS do trabalhador aposentado. 

Entenda os principais ataques da proposta e como
eles afetam a vida dos trabalhadores e trabalhadoras:

SEM LÓGICA
Prejudica a pessoa no momento em que ela mais precisa de ampa-

ro. Além disso, nem sempre é fácil comprovar que 
a doença está relacionada ao trabalho, fato que 

pode prejudicar ainda mais o trabalha-
dor. Logo, reduzir o valor vai na contra-

mão da lógica da Segu-
ridade Social, que está 
totalmente ameaçada 
com esta reforma da 
Previdência. 

PRATICAMENTE 
ACABA COM O PIS

CAPITALIZAÇÃO 
O trabalhador faz a própria poupança para a aposentadoria. [Fonte: 
PEC Reforma da Previdência Governo]

BPC 
Diminui de um salário mínimo (R$ 998,00) para apenas R$ 400,00, 
o valor a idosos em condição de miserabilidade. Apenas a partir dos 
70 anos terão direito ao benefício de um salário mínimo, como é 
hoje. [Fonte: PEC Reforma da 
Previdência Governo]



Mentiras sobre a reforma da Previdência
Companheiros e companheiras, vai se intensificar as campanhas e notícias para convencê-lo 

de que é preciso dificultar as aposentadorias, senão a Previdência quebra.
Querem provar a todo custo que os aposentados são os grandes responsáveis por um 

suposto déficit na Previdência.
É bom estar atento para não se deixar enganar:

NA VERDADE... O aposentado que continua no mercado formal de 
trabalho vai perder a multa de 40% do FGTS, quando for demitido. 
Além disso, o regime da capitalização, em que cada trabalhador é 
responsável por poupar para sua aposentadoria, pode prejudicar os 
recursos para o INSS, afetando assim o benefício quem já está apo-
sentado.

NA VERDADE... Os maiores prejudicados serão os trabalhadores da 
iniciativa privada. O Governo não revela que a maior parte da eco-
nomia pretendida de R$ 476 bilhões virá das alterações do regime 
geral.

MENTIRA 2
A reforma não atingirá direitos 
dos trabalhadores

NA VERDADE ... Haverá endurecimento dos requisitos para aposen-
tadoria, redução do seu valor e diminuição dos benefícios. Para o 
trabalhador se aposentar recebendo 100% do salário de benefício, 
terá que contribuir por 40 anos. Quem se aposentar com o tempo 
mínimo de contribuição, receberá só 60% do salário do benefício.

MENTIRA 1
A reforma atingirá somente 
servidores marajás

MENTIRA 3
A reforma acaba com 
privilégios 

NA VERDADE... A proposta fala brevemente em possíveis mudanças para 
deputados, senadores, juízes e militares, que têm aposentadorias milio-
nárias. A decisão sobre as alterações será decidida pelos próprios parla-
mentares, que dificilmente aprovarão propostas que os prejudiquem.

MENTIRA 4
Sem a reforma o país vai quebrar 

NA VERDADE... O Ministério da Fazenda revelou que o Regime Ge-
ral de Previdência Social deixou de arrecadar R$ 57,7 bilhões com 
isenções e renuncias fiscais no ano passado. Em 10 anos, essas re-
nuncias superarão a economia pretendida com a reforma no mesmo 
período. [Fonte: Aspectos Fiscais da Seguridade Social no Brasil/Min. da Fazenda]

MENTIRA 5
Não há alternativa à reforma 
para evitar o “rombo nos cofres 
da Previdência” 

NA VERDADE... O governo esconde que deixa de cobrar R$ 427,73 
bilhões dos grandes devedores da Previdência que distribui benefí-
cios tributários para grupos econômicos privilegiados. [Fonte: Procu-
radoria-Geral da Fazenda Nacional]

MENTIRA 6
O déficit da Previdência é 
gigantesco

NA VERDADE...”A Previdência Social brasileira não é deficitária. Ela 
sofre com a conjunção de uma má gestão por parte do governo”, 
destaca o relatório da CPI, que alerta: “Empresas privadas devem R$ 
450 bilhões à Previdência. 

MENTIRA 7
A reforma trata todos 
igualmente 

NA VERDADE... Optou-se por tratar a parte a aposentadoria dos mi-
litares, de longe a mais desequilibrada. Os mais pobres, por terem 
expectativa de vida menor, serão mais prejudicados que os demais 
com o aumento do tempo de contribuição.

MENTIRA 8
Não haverá prejuízos com as 
regras de transição 

NA VERDADE... Mesmo com as regras de transição, aqueles que 
trabalham por anos e que já estão perto de se aposentar sofrerão 
imediatamente as consequências da reforma, não havendo tempo 
para realizarem novo planejamento para suas vidas

MENTIRA 9
Com a reforma haverá mais 
dinheiro para a saúde ou 
educação

NA VERDADE...  As isenções fiscais e as desonerações concedidas às 
empresas pelo Governo superam a economia que se pretende com a 
reforma. Além disso, a EC 95 (a chamada PEC dos Gastos) limita os 
gastos com saúde e educação por 20 anos.

MENTIRA 10
Não vai afetar quem já está 
aposentado

Fonte: Com informações da Associação Nacional dos Procuradores da República, Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar) e Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos)



Fale com quem vai decidir por você!
Mostre aos deputados e senadores 

que você não é a favor de mudanças 
na Previdência que dificultam o acesso 
as aposentadorias, tampouco que re-

duzam o valor e/ou retirem direitos dos 
trabalhadores e aposentados. Se não 
pressionarmos os parlamentares AGO-
RA para que não aprovem a reforma, 

Cobre os parlamentares!
Envie e-mails aos parlamentares com mensagens cobrando seu

voto contrário à essa reforma cruel e injusta. Para facilitar, separamos 
o contato de cada deputado e senador eleito por São Paulo,

para você não perder tempo: 

amargaremos um futuro ainda mais 
difícil. Muitos terão que trabalhar a 
vida inteira para se aposentar ou mor-
rerão antes disso.


