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 Reforma da previdência vai prejudicar toda classe trabalhadora, em especial mulheres, rurais e a população 

Amais pobre. O povo brasileiro não pode aceitar ter sua condição de vida piorada e sua aposentadoria 
impossibilitada por essa reforma, que vai beneficiar apenas meia dúzia de banqueiros e grandes patrões. É 

hora de juntar trabalhadores do campo e da cidade, privados e públicos, estudantes  e aposentados, homens e mulheres, 
para derrubar esse nefasto ataque que vai fazer nosso povo trabalhar até morrer, sem conseguir se aposentar.  VEJA COMO 
TODO O POVO BRASILEIRO SERÁ PREJUDICADO:

MULHERES SERÃO AS MAIS AFETADAS  Todos sabem que a mulher tem dupla ou tripla jornada de trabalho. 
Trabalha em média 7 horas semanais a mais que o homem (dados do IPEA), então é justo que se aposente com 
menos tempo. Além disso, a mulher interrompe mais o trabalho, por conta dos filhos e tem mais dificuldade de 
completar o tempo mínimo de contribuição exigido para se aposentar, que hoje é de 15 anos e a proposta é que 
mude para 20, dificultando ainda mais a sua aposentadoria.

TRABALHADORES RURAIS PAGARÃO MAIS  A proposta de reforma prevê a criação de um valor de R$ 600,00 
para os trabalhadores rurais que pagam contribuição ao INSS, de acordo com a venda da produção. Mesmo que 
não haja comercialização da produção rural, o trabalhador terá que pagar este valor. Será exigido um tempo 
mínimo de contribuição de 20 anos, além de uma idade mínima de 60 anos para homens e mulheres. Atualmente, 
os requisitos são 55 anos (mulheres) e 60 anos (homens) e o mínimo de 15 anos de contribuição.

SERVIDOR PÚBLICO SERÁ MUITO PREJUDICADO  Em relação a este há uma propaganda completamente 
enganosa! A maioria dos servidores públicos não ganha altos salários como a grande mídia diz. Eles já 
contribuem mais com a previdência, não tem FGTS e quando se aposentam, continuam a contribuir 
diferentemente do setor privado. E para os que entraram no serviço público após 2003 já há o limite do teto do 
INSS para a sua aposentadoria. A reforma quer aumentar ainda mais sua contribuição, que hoje já é de 11%, 
podendo chegar até 22%!

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE 40 ANOS O cálculo vai mudar. O trabalhador pode receber apenas 48% (metade) 
do valor do salário da ativa como aposentadoria. Para receber 100% da média do salário da ativa, só após 
contribuir por 40 anos! Isto significa que o povo vai ter que trabalhar até morrer,  sem se aposentar! Para o povo 
mais pobre, a expectativa de vida é em média de 55 a 60 anos. Enquanto os ricos vivem em média até os 75-80 
anos!

BPC CAI PARA 400 REAIS!  Aqui reside uma das maiores maldades desta reforma. O BPC (Benefício de 
Prestação continuada) é o valor assistencial que os idosos, que não tiveram condições de contribui com o INSS 
e pessoas com deficiência, recebem do governo. Hoje ele corresponde a um salário mínimo, mas a proposta é 
que ele passe a ser de apenas 400,00 para o idoso de 60 anos e somente aos 70 anos ele passará a receber um 
salário mínimo, ou aos 65 anos, para idoso em situação de miserabilidade e deficientes. Que idoso conseguirá 
sobreviver com 400,00? 



SISTEMA DE CAPITALIZAÇÃO  Outro grande perigo! Cuidado! Este sistema significa DAR LITERALMENTE 
AOS BANCOS NOSSA APOSENTADORIA! Neste sistema nem governo nem empresas contribuem, mas apenas 
o trabalhador.  A contribuição é para um fundo de pensão como se fosse um plano de saúde. Se ficar 
desempregado ou não puder pagar, a “aposentadoria” é afetada. Na prática, é a privatização da Previdência. O 
Estado joga nas mãos do próprio trabalhador a responsabilidade por sua aposentadoria. Deixa de ser social 
para ser individual. O governo deixa de ter responsabilidade com o povo e este pode perder tudo o que tem, 
dependendo das crises econômicas ou de ma Administração daqueles que irão “cuidar” do seu dinheiro. No 
Chile, por exemplo, onde se adotou este modelo, a maioria dos idosos recebe menos de um salário mínimo de 
aposentadoria, resultando em uma grande  taxa de suicídio destes que se veem impossibilitados de viver com 
tão pouco.

REDUÇÃO DO PIS  Com a nova fórmula, 23,4 milhões de trabalhadores devem perder o direito ao abono salarial 
do PIS/PASEP. Hoje recebe quem ganha até dois salários mínimos. A proposta é pagar só para quem recebe até 
um salário mínimo.

PENSÃO POR MORTE  Viúvas e órfãos vão receber menos. Hoje eles ganham 100% da aposentadoria da pessoa 
que morreu A proposta é que a pensão seja de 60% + 10% por dependente adicional até o limite de 100%.
Viúvas(os) e órfãos(ãs) vão receber menos! Hoje ganham 100% da aposentadoria  de quem faleceu. Na nova 
proposta receberão 60% do que recebia o(a) falecido(a) + 10% por dependente, até o limite de 100%. Não haverá 
acúmulo de pensões! A pessoa terá que optar por pensão ou aposentadoria.

APOSENTADORIA ESPECIAL  Há segmentos como profissionais da educação, trabalhadores rurais, policiais, 
setores da área da saúde, que devido ao trabalho mais exigido, a insalubridade, periculosidade, tem 
aposentadoria especial, que pode ser requerida com menos tempo de trabalho. Perderão esses direitos 
conquistados após muita luta.  

APOSENTADO DEMITIDO NÃO RECEBERÁ FGTS  O trabalhador que já é aposentado e continuar trabalhando, 
perde o direito à multa de 40% em rescisão contratual e ao depósito de 8% para o seu FGTS.

REGRA DE TRANSIÇÃO  Em toda reforma da previdência deve-se observar regra de transição para aqueles 
trabalhadores que estão próximos a se aposentarem. Pois bem, nesta reforma esta regra praticamente inexiste, 
uma vez que só poderão aposentar com seu salário integral, ou com o teto do INSS, quando for o caso, quem 
atingir a idade de 65 anos se for homem ou 62 se mulher. Antes disso, ainda que a pessoa já tenha contribuído 
com o mínimo exigido e tenha a idade mínima também (esta aumenta com o passar do tempo), o trabalhador não 
se aposentará com integralidade, mas com uma porcentagem da média de todos os salários, o que inviabiliza a 
aposentadoria antes de 65 e 62 anos.

Diante de tudo isso, fica claro que esta não é uma 

“reforma” da Previdência, mas simplesmente o seu fim! 

Não podemos permitir que ela seja aprovada!

Venha lutar com a gente. 

DIGA NÃO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA!

COMITÊ REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO 
CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
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