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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

VOCÊ VAI DEIXAR?
CONTINUAÇÃO DOS 
PRIVILÉGIOS

FIM DA APOSENTADORIA 
POR PERICULOSIDADE

IDADE MÍNIMA  
DE 65 ANOS

49 ANOS  
DE CONTRIBUIÇÃO 

CORTAR DIREITOS
NÃO GERA EMPREGO!!

TEMER QUER 
METER A MÃO NO 

SEU BOLSO! 
É isso mesmo, a reforma da Previdência de Michel 
Temer não é mais do que a senha para que o governo 
continue roubando uma parte dos benefícios dos 
aposentados.  Ou você aceita isso ou vai ter que 
trabalhar até morrer. Ou seja, o governo propõe 
uma reforma que deixa o trabalhador entre 
a cruz ou a espada, reduzindo direitos, 
cortando benefícios e comprometendo 
o desenvolvimento do país.  Se isso for 
aprovado, o trabalhador que esqueça o 
sonho de uma velhice tranquila e voltada 
para a vivência com os netos. Uma 
vergonha!  Do jeito que está, não pode ficar. 
OU O PAU VAI COMER! SE QUISEREM ROUBAR 
NOSSOS DIREITOS, VAI SER GREVE GERAL! 

Reforma tira jovem da escola  
e prejudica o futuro do País

Em vez de melhorar e modernizar a Pre-
vidência, a proposta de reforma do governo 
vai trazer o atraso ao país. Impõe aos jovens 
das classes mais baixas a volta da obrigação 
de escolher entre estudar ou trabalhar. E aos 
trabalhadores a obrigação de ter de ralar até 
os 80 anos para se aposentar. Já imaginou um 
cortador de cana com 70 ou 80 anos tendo 
que ir para a roça? Outra dúvida: o mercado 
de trabalho irá absorver idosos de 60, 70 ou 
80 anos?  

Também deixo aqui meu repúdio à postura 
do governo em convocar as Centrais Sindicais 
dizendo querer construir uma proposta con-
junta para a Previdência, mas, simplesmente, 
ignorar todas as sugestões que fizemos.  Coisa 
de gente que não honra as calças que veste. 

Enfim, agora nossa luta é para barrar essa 
reforma. Chega dessa história de ferrar os 
trabalhadores para manter privilégios de uns 
poucos. Se ficar como está, é  greve geral. 
É luta!

Sérgio Butka,  Presidente do SMC

Reforma da 
Previdência 
do governo 
é uma 
vergonha
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 Do jeito que está 
formulada, a reforma da 
Previdência de Temer 
será um tiro no futuro do 
Brasil. A reforma obriga 
o jovem a abandonar a 
escola cedo para ter que 
começar a trabalhar. Tirar 
o jovem da escola é atra-
sar o futuro do país. Basta 
observar que os países 
mais ricos são aqueles em 
que a população fica mais 
tempo na escola. Quanto 
mais anos de estudo, 
maior é a renda da popu-
lação, maior é o grau tec-
nológico, melhores são 
os empregos. Reduzir o 
tempo de estudo é andar 
na contramão da histó-
ria. Mas é esse atraso que 
Temer quer implantar no 
Brasil. Vergonha. 

É FATO! QUANTO MAIS EDUCAÇÃO, MAIS UM PAÍS É DESENVOLVIDO

SE A REFORMA FOR APROVADA, AÍ QUE O BRASIL  NÃO SAI DA  “3ª DIVISÃO”

COLOCAÇÃO NO RANKING 
ANOS NA ESCOLA(ONU)

PAÍS
ANOS ESCOLARIDADE 

(ONU)

INDÍCE DE 
DESENVOLVIMENTO 

HUMANO (ONU)

1 Noruega 12,6 0,944

2 Nova Zelândia 12,5 0,913

3 Estados Unidos 12,4 0,915

4 República Checa 12,3 0,870

COLOCAÇÃO NO RANKING 
ANOS NA ESCOLA(ONU) PAÍS ANOS ESCOLARIDADE 

(ONU)

INDÍCE DE 
DESENVOLVIMENTO 

HUMANO (ONU)
97 Brasil 7,2 0,755

100   Suriname 7,2 0,714

102 Gana 7,1 0,579

108 Honduras 6,5 0,606

FORMA DIRETA
1. CSLL – Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido;

2. PIS;

3. COFINS;

4. Cota patronal;

5. Cota do trabalhador (INSS); 

6. Contribuição do Importador de Bens ou Serviços do Exterior;

7. Contribuição da Microempresa - SIMPLES;

8. Contribuição dos Clubes de Futebol que exploram Atividade 

Profissional; 

9. Contribuição do Produtor Rural Pessoa Física e do Segurado Especial;

10. Contribuição do Produtor Rural Pessoa Jurídica; 

11. Seguro Contra Acidente de Trabalho (SAT); 

12. Contribuições devidas à Terceiros; 

13. Contribuição sobre a Receita de Concursos e Prognósticos;

14. Contribuições dos Segurados Facultativos (aqueles que não trabalham);

15. Outras receitas, como as multas e as remunerações da receita 

sobre o 5S.

FORMA INDIRETA
Parte da arrecadação dos impostos de estados, munícipios e união 

também devem ser destinados para a Seguridade. Por exemplo, os 

impostos sobre tudo o que você consome.  

PREVIDÊNCIAPREVIDÊNCIA

DINHEIRO TEM, MAS GOVERNO DESVIA

Para roubar mais, governo inventa mentira do rombo da Previdência! Entenda:

1

2

3

54
Se o governo não desviasse o 
dinheiro da Seguridade, sobraria 
dinheiro no caixa da previdência.

Segundo os códigos 194 e 195, da Constituição Federal, a Previdência 
faz parte da Seguridade Social, que também engloba as áreas de 
saúde e social, como o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Todos os trabalhadores e empresas brasileiras através de vários 
impostos e contribuições sobre os salários, faturamentos, lucros e 
até sobre o consumo.  Esses descontos são feitos, dia a dia, mês a 
mês, ano a ano. Ou seja, NUNCA falta dinheiro.

Acontece que o governo pega uma parte desse dinheiro e, contra o que 
diz a Constituição,  DESVIA para pagar juros aos bancos. Em 2015, o 
Brasil pagou R$ 500 bilhões só em juros ao sistema financeiro.

Uma parte de tudo o que você recebe ou consome vai para 
a Previdência. Onde está indo 
essa grana? Confira abaixo os 
impostos que sustentam 
a Previdência: 

Aí como o governo gasta 
indevidamente o dinheiro, 
vem com essa história de 
reforma da Previdência, 

querendo que o trabalhador 
pague de novo uma conta que 

já pagou. Tudo para agradar 
os banqueiros. Vergonha.  

Previdência faz parte da Seguridade Social

Quem mantêm o caixa da Previdência?

Então, cadê essa grana?

Mentira do romboDinheiro sobrando

Fonte: INSS

2015 R$ 11,4 bilhões

2014 R$ 56 bilhões  

2013 R$ 18,3 bilhões
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Como fica a vida 
do brasileiro se 

a proposta de 
Temer passar no 

Congresso 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Enquanto ferra aposentadoria dos 
trabalhadores, temer mantêm privilégios 

de políticos e militares  

Políticos Militares

estudar

aposentadoria

INJUSTIÇA BRABA: 
Sacanagem sem fim!  Enquanto que 
estipular uma reforma de escravidão 
para a população, Michel Temer 
não tocou um dedo nas regalias dos 
políticos e militares. O governo teve a 
cara de pau de dizer que vai deixar para 
depois a situação das duas classes.

- Precisam de apenas 8 anos de “trabalho” para se aposentar.
- Parlamentares tem aposentadoria média de R$ 14.100,00.
- Podem acumular quantos benefícios quiserem.
- Enquanto o teto do INSS é de 5.189,82, o do plano de seguridade dos 
congressistas é de 33.763 reais.

- Vão para a reserva com apenas 25 anos (mulheres) e 30 anos 
(homens). 
- Filhas de militares, mesmo em plenas condições de trabalhar,  
recebem pensão pelo resto da vida. Só esse ano, essa mamata vai 
custar aos cofres público cerca R$ 3,8 bilhões.

Para o trabalhador poder se aposentar aos 65 anos sem ter parte do seu benefício roubado pelo 
governo, ele vai ter que começar a trabalhar cedo,  aos 16 anos.  Ou seja, Temer vai obrigar os jovens  
das classes mais baixas a abandonar a escola. O prejuízo será enorme.  Quanto mais estudo, maior é 
a renda. Se o jovem  tiver que deixar o estudo para trabalhar,  perde a chance de lutar por uma renda 
e uma vida melhor. Vai ter que viver de subemprego e baixos salários. É isso que você quer para 
seus filhos e netos?

Deficientes e idosos de baixa renda terão 
benefícios reduzidos.

Fim das aposentadoria por periculosidade. 

Estabelece a mesma idade mínima de 
aposentadoria para homens e mulheres. 

Pensões por morte serão reduzidas.  

Proíbe o recebimento de mais de uma pensão por 
morte. 

Aumento de 15 anos para 25 anos o tempo 
mínimo de contribuição por idade.

*Fontes: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) e Ministério da Defesa*Fonte: União

Quem está prestes 
a se aposentar 
também sofrerá

Os trabalhadores com mais de 50 anos 

terão que pagar um “pedágio” de 50% 

a mais de tempo de contribuição, como 

mostra a tabela abaixo: 

TABELA DO ROUBO
Veja o tamanho da mordida do governo na aposen-

tadoria de quem  contribuir menos que 49 anos. Ou 

você trabalha até a morte ou é roubado!

R$ 0,00

R$ 2.000,00

R$ 4.000,00

R$ 6.000,00

R$ 8.000,00

R$ 10.000,00

R$ 12.000,00

ATÉ O 5º ANO 
FUNDAMENTAL 

COMPLETO

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

COMPLETO

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO

SUPERIOR 
INCOMPLETO

SUPERIOR 
COMPLETO

MESTRADO DOUTORADO

R$ 1.535,48 R$ 1.588,79 R$ 1.670,92

R$ 1.873,25

R$ 2.648,68

R$ 5.437,63

R$ 7.134,31

R$ 10.307,23

Quanto mais estudo, mais renda*

Esse índice mostra que vai ser 
muito difícil o trabalhador 

se aposentar cedo já que ele 
deixa de contribuir quando 

fica desempregado

45% dos 
trabalhadores no  

Brasil ficam apenas 
2 anos num mesmo 

emprego. 

TEMPO QUE 
FALTA PARA SE  

APOSENTAR 
PELA REGRA 

DE HOJE

TEMPO QUE 
FALTARÁ PARA 

SE  
APOSENTAR 

COM O PEDÁGIO 
DO TEMER

6 meses 9 meses

1 ano 1 ano e meio

2 anos 3 anos

4 anos 6 anos

5 anos 7 anos e meio

10 anos 15 anos

TEMPO DE  
CONTRIBUIÇÃO 

(ANOS)

TAMANHO DA 
MORDIDA DO 

GOVERNO

25 anos 24%

30 anos 19%

35 anos 14%

40 anos 9%

49 anos 0%

com

Parar de  

16 anos
Se o trabalhador não quiser 
ter parte da sua aposentadoria 
roubada pelo governo vai ter que  
contribuir por 49 anos. Só  assim 
ele garante 100% do benefício.  
O problema é que no Brasil o 
tempo de permanência em um 
mesmo emprego é baixo. O que 
torna difícil a aposentadoria com 
a idade limite de 65 anos sem a 
redução do benefício. O jeito vai 
ser trabalhar até uns 80 anos. 

de fome 

Receber

*Fonte: MTE/ RAIS – Elaboração: Dieese

Trabalhar
até os 80anos


