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Por que o governo quer acabar com 
a aposentadoria?

 364 bilhões de reais em 2016 foi a receita da 
previdência.

 Banqueiros querem que todo mundo contrate uma 
previdência privada.

 Temer tem muitas outras “reformas” com o intuito de 
destruir os direitos dos trabalhadores.

 NENHUM DIREITO A MENOS
 O GOLPE FOI CONTRA OS TRABALHADORES
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Falácia do déficit

 De 2008 a 2015 superávit médio foi de 56,3 bilhões 
de reais por ano, mas apesar disso, querem que o 
trabalhador contribua por no mínimo 49 anos para 
ter direito a 100% do benefício.

 O Déficit é consequência de desvio dos recursos 
da seguridade social para outros fins.

 Reforma da Previdência ignora R$426 bilhões 
devidos por empresas ao INSS. Em 2016, foi 
recuperado apenas R$4,15 bi, menos de 1%.
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Falso déficit esconde a inadimplência 
do governo federal

 Governo participa com um sexto, isto é metade de 
uma contribuição tripartite: governo, empresários e 
trabalhadores

 Nos 15 países mais desenvolvidos, a participação do 
governo, em média, é de 45%, dos empresários, 37% e 
dos trabalhadores, 18%.
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Previdência brasileira é generosa: 
mais uma mentira

 Expectativa de vida em 2015: 
Mulher: 78 anos; Homem: 71 anos; Geral:74 anos

 Expectativa de duração da aposentadoria:
Brasil:13 anos; OCDE: 21 anos; Geral:18 anos

 Probabilidade de não atingir 65 anos: 
Brasil: 37,3%; Canadá:15,5%
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Média calculada dos benefícios diminui

 Benefício passará a ser calculado sobre 100% dos salários desde 
1994, ao invés dos 80% das maiores contribuições como é 
atualmente. 

 Portanto, perder, reduzir, dificultar o recebimento de benefícios é 
a marca dessa “Reforma”, afinal são os bancos privados 
querendo fazer com a aposentadoria o que já fizeram com a 
saúde e a educação, onde pagamos duas vezes - planos de 
saúde e escola particular-, uma vez que os impostos só servem 
para pagar o “bolsa banqueiro ou rentistas”(taxa SELIC). 

 O objetivo é que paguemos duas vezes para nos aposentar: uma 
vez para o INSS e outra para previdência privada.

 Proteste agora ou morra trabalhando!
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Pagar mais tempo e receber menos

 Destrói as aposentadorias especiais. Aposentadoria por 
idade aos 65 anos de idade e 25 anos de contribuição, 
no mínimo e 49 no máximo. Hoje, bastam 15 anos de 
contribuição e 60 anos de idade para mulher e 65 anos para o homem .

 100% do benefício, só com 49 anos de contribuição. 
Hoje, basta que a soma (da idade com o tempo de contribuição) seja 
igual a 80 para professoras e 90 para o professores da Ed. Básica (85/95 no 
Ensino Superior e demais trabalhadores). Ou 25/30 anos de trabalho com 
redutor do FATOR PREVIDENCIÁRIO do FHC. Lembre-se esse benefício já 
sofreu uma redução pois está baseado em 100% das contribuições e não 
mais nas 80% das maiores contribuições
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Exemplos abaixo mostram o absurdo 
dos 49 anos de contribuição

 1. A professora que tem 65 anos de idade e 35 anos de 
contribuição receberá o equivalente a 86% do seu 
salário de contribuição [51% + 35 % (=1% por ano trabalhado) = 
(86% da média de todas as contribuições desde 1994)]. Perdeu 14%.

o regra atual: 50 anos de idade mais 30 anos de trabalho 
tem aposentadoria integral (100% da média dos 80% 

das maiores contribuições)

Adv. Vanessa Negretti Spada
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Exemplos abaixo mostram o absurdo 
dos 49 anos de contribuição

 2. O professor que tem 65 anos de idade e 39 anos de 
contribuição receberá o equivalente a 90% do seu 
salário de contribuição (soma-se 51% + 39% (1% por ano 
trabalhado) = 90%).  Perdeu 10%.

o regra atual: 55 anos de idade mais 35 anos de trabalho 
tem aposentadoria integral (100%)

Adv. Vanessa Negretti Spada
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Transição: mulheres com 45 anos e 
homens com 50 anos de idade

 Média de todos os salários, atualmente é média dos 80% 
maiores salários, 51% dessa média, mais 1% por ano 
trabalhado, após a reforma diminuirá, pois envolverá 100% 
dos salários.

 Pedágio de 50% do tempo faltante, na reforma de 1998, era 
de 20%, nessa reforma piorou muito. Uma quebra de 
contrato absurda, pois você pagava a previdência para 
uma aposentadoria com 25 ou 35 de contribuição e querem 
mudar a regra do jogo com o jogo em andamento. Já seria 
absurda se fosse só para quem começa contribuir a partir 
de 2017.
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Exemplos de pedágio de 50%

 1 - Professora: 46 anos de idade. Tempo de Contribuição: 21 anos. Tempo que 
falta para se aposentar: 4 anos.
Pedágio a ser cumprido (50% do período que faltar para se aposentar): 2 
anos.
Tempo total: Falta trabalhar 6 (seis) anos para se aposentar, ocasião em que 
terá 27 anos de contribuição

 2 - Professor: 51 anos de idade. Tempo de Contribuição: 28 anos. Tempo que 
falta para se aposentar: 2 anos.
Pedágio a ser cumprido (50% do período que faltar para se aposentar): 1 ano.
Tempo final: Falta trabalhar 3 (três) anos para se aposentar, ocasião em que 
totalizará 31 anos de contribuição.

Adv. Vanessa Negretti Spada
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Redução drástica da pensão

 Escolher entre o maior dos benefícios (Pensão ou Aposentadoria).

o Regra atual: Pode acumular aposentadoria mais pensão por morte. A 
viúva ou viúvo recebe o valor integral do benefício do falecido(a).

 Essa pensão por morte poderá ser menor do que o salário mínimo. Temer 
desvinculou do Salário Mínimo. Por ex., um aposentado que recebe o 
mínimo e morre, deixa apenas 50% do salário mínimo(R$ 468,50), mais 10% 
para cada filho(R$ 93,70), com teto de um salário mínimo (R$ 937,00).

 Pois é, com a reforma o menor benefício passa a ser metade um salário 
mínimo.
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O servidor que comprove 
exclusivamente, tempo de 
efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e 
no ensino fundamental e médio, 
fará jus a aposentadoria 
voluntária por tempo integral de 
contribuição, desde que 
preencha cumulativamente os 
seguintes requisitos:
 a) Tempo mínimo de 10 (dez) 

anos de efetivo exercício no 
serviço público.

Servidores públicos na Educação 
Básica

 b) Tempo mínimo de 5 (cinco) 
anos de efetivo exercício no 
cargo em que se dará a 
aposentadoria; e

 c) 55 (cinquenta e cinco) anos 
de idade e 30 (trinta) anos de 
contribuição, se homem, e 50 
(cinquenta) de idade e 25 
(vinte e cinco) anos de 
contribuição, se mulher.
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Servidores públicos: menos direitos

 Temer prevê uma 
aposentadoria aos 65 anos, 
com 25 anos de contribuição, 
10 anos no serviço público e 5 
no cargo. Para a 
aposentadoria compulsória, a 
idade será de 75 anos. O 
cálculo da aposentadoria 
adotará a regra geral (51% da 
média dos salários de 
contribuição, limitados ao 
teto, acrescidos de 1% por ano 
de contribuição). 

Hoje, há aposentadoria 
voluntária (com 60/55 
anos de idade e 35/30 
anos de contribuição, 10 
anos de serviço público e 
5 de cargo); por idade 
(aos 65/60 anos); 
compulsória (aos 70 ou 75 
anos, nos termos de lei 
complementar) e por 
invalidez. 

.
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Servidores públicos:
Com a reforma permite previdência 
privada
 A aposentadoria complementar 

dos servidores: privatização

Com as mudanças poderão ser 
contratados benefícios 
complementares em planos 
abertos, oferecidos por entidades 
privadas, como qualquer plano de 
previdência complementar do 
sistema financeiro. 

Hoje: não dá para privatizar.
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CRÉDITOS

 fonte: O PROFESSOR nº 404 & CONTEE  informa edição especial 
 http://www.sinpro-abc.org.br & http://contee.org.br 
 http://www.previdencia.gov.br/2017/01/rgps-deficit-da-previdencia-

social-em-2016-foi-de-r-1519-bilhoes/
 http://www.sugep.ufrpe.br/aposentadoria-voluntaria-integral
 http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/
Sites acessados em 16fev2017
 Agradecimentos aos diretores do SINPRO-ABC, em especial Alex e 

Alexandre e JJ pelas sugestões e à Adv. Vanessa Negretti Spada nossa 
especialista em Previdência do SINPRO-ABC .

o Esta apresentação foi realizada na assembleia do SESI DO DIA 22/02/2017
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TEMER SE APOSENTOU 
AOS 54 ANOS, MAS 

QUER QUE VOCÊ 
MORRA TRABALHANDO
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FORMA TEMER

NENHUM DIREITO A MENOS
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TRABALHAR ATÉ 
MORRER OU MORRER 

TRABALHANDO!
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FORMA TEMER

NENHUM DIREITO A MENOS
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VOTA CONTRA O POVO
PRESSIONE

O PASTOR, O PADRE, QUEM QUER QUE SEJA  
QUE PEDIU VOTO PARA AQUELE DEPUTADO  

QUE AGORA VOTA CONTRA O POVO.
80% DO POVO REPROVA TEMER, MAS 80% 

DO CONGRESSO O APROVA. 

NÃO DEIXE QUE VOTEM 
CONTRA VOCÊ.
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FORMA TEMER

NENHUM DIREITO A MENOS
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REFORMA DA 
PREVIDENCIA

REAJA OU SUA 
APOSENTADORIA 

ACABA
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FORMA TEMER

NENHUM DIREITO A MENOS
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