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REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Se você não gritar, nunca vai se aposentar

A proposta de reforma da Pre-
vidência defendida pelo Gover-
no Federal estabelece a idade 
mínima de 65 anos para aposen-
tadoria de homens e mulheres 
e 49 anos de contribuição para 
ter direito ao valor integral do 
benefício. Se aprovada, a re-
gra valerá tanto para o serviço 
público quanto para o privado e 
atingirá mulheres com 45 anos 
ou menos, e homens com idade 
inferior a 50 anos.

As questões a serem observadas 
são muitas, mas uma é gritante: 
se o cidadão ou a cidadã quiser 
aposentadoria integral aos 65 anos, terá que começar a trabalhar aos 16 e nunca mais parar de contribuir. Ou 
seja, qualquer período afastado do trabalho, seja para aprimorar os estudos, por desemprego ou qualquer outra 
razão, poderá inviabilizar a aposentadoria integral.

E ainda pode piorar: a proposta governamental estabelece um mecanismo de elevação da idade mínima para apo-
sentadoria de acordo com a elevação da expectativa de vida da população, caracterizando-se como uma reforma 
contínua, sem ponto final. 

Outros pontos de como será a Previdência na visão do governo neoliberal, caso aprovada essa proposta:

Na prática, a reforma 
acaba com a aposen-
tadoria por tempo de 
serviço, pois seriam 
necessários 49 anos 
ininterruptos de con-
tribuição para receber 
100% do benefício.

Prazo de  
contribuição

O prazo mínimo de 
contribuição para a 
Previdência Social 
sobe de 15 anos para 
25 anos (aposentado-
ria por idade).



Regra de transição

Serão criadas regras de 
transição para homens 
com 50 anos ou mais e 
para mulheres com 45 
anos ou mais.

Militares, policiais militares e bombeiros
A proposta não inclui a aposentadoria dos militares. As regras previdenciárias dos militares serão, segundo di-
zem, encaminhadas em forma de Projeto de Lei. Os policiais militares e os bombeiros também ficarão de fora da 
reforma. Cada Estado deverá definir as regras para essas categorias.

Funcionários das redes estaduais e municipais
O presidente anunciou em rede nacional, no dia 21 de março, que está excluindo da proposta da reforma da Previ-
dência os funcionários estaduais e municipais. 

Acontece que isso pode ser simples manobra para enganar os trabalhadores. Em entrevista exclusiva para o portal 
da CUT, o ex-ministro da Previdência Carlos Gabas afirma que é uma mera manobra o anúncio feito pelo gover-
no Temer de que os servidores municipais e estaduais ficarão de fora da Reforma da Previdência. Segundo Gabas 
é impossível isso acontecer: “ele só vai adiar a inclusão dos servidores municipais e estaduais para depois que a 
reforma passar”. Gabas garante que é uma manobra do governo diante da reação do povo nas ruas nos dias 8 e 15. 
Ele enfatiza que é importante continuarmos mobilizados e unidos para barrar o projeto na integra e denuncia que a 
medida de Temer é só uma tentativa de dividir os trabalhadores e trabalhadoras.

E mais: Gabas afirma que, na verdade, não foram excluídos os servidores estaduais e municipais. Qual é a forma 
de exclusão? Qual o artigo que ele mexerá na reforma? Ele não apresentou isso, só anunciou. Na verdade ele não 
pode fazer isso. Ao alterar o artigo 40, se obriga estados e municípios a implantarem o desmonte da aposentadoria 
depois. Ela não virá  agora, mas amanhã vão fazer a mesma reforma que ele quer aprovar agora em âmbito federal. 

Trabalhadores rurais
Os trabalhadores rurais, que até agora não eram obrigados a contribuir para o INSS, terão de fazê-lo com base em 
uma alíquota atrelada ao salário mínimo. Valerá a idade mínima de 65 anos. Nesse caso, é necessária a aprovação 
de um Projeto de Lei específico no Congresso Nacional.
 
Pensão por morte
O valor pago à viúva 
ou ao viúvo passará 
a ser de 50% do valor 
do benefício recebido 
pelo contribuinte que 
morreu com um adicio-
nal de 10% para cada 
dependente do casal. As 
pensões também não 
serão mais vinculadas 
ao salário mínimo. A re-
gra prevê, por exemplo, 
que uma viúva poderá 
receber 60% do bene-
fício. O INSS pagará 
100% do benefício ape-
nas aos pensionistas 
que tiverem quatro filhos. Ao completar a maior idade o filho ou filha deixa de receber a pensão e esse percentual 
não será repassado à viúva ou viúvo. 



Proibição de  
acumulação  
de benefícios 

Fica proibida a acumu-
lação de benefícios, ou 
seja, caso um dos côn-
juges venha a falecer, o 
viúvo ou viúva aposen-
tado terá que optar pela 
aposentadoria ou pela 
pensão, o que for maior.

Pessoas com  
deficiência e  
aposentadoria por 
incapacidade

Os trabalhadores sub-
metidos a condições 
especiais de trabalho, 
prejudiciais à saúde, 
assim como as pesso-
as com algum tipo de 
deficiência, não pode-
rão se aposentar com 
menos de 55 anos de 
idade e 20 anos de 
contribuição. No caso 
da aposentadoria por 
incapacidade perma-
nente consequente de acidentes no trabalho, a proposta do governo é de que o valor corresponda a 100% da média 
das remunerações.

Não fique calado, manifeste ao seu parlamentar sua insatisfação  
com essa reforma que pune trabalhadores e trabalhadoras urbanos e rurais!

Mande e-mail, telefone, reclame! 

Se você não gritar, 
nunca vai se aposen-
tar, e se por acaso já 
se aposentou ou está 
em vias de conseguir a 
aposentadoria, pense 
nos seus filhos, netos, 
sobrinhos, enfim, nas 
milhões de pessoas 
que estão ingressan-
do agora no mercado 
de trabalho e que não 
terão aposentadoria 
pública nem privada, 
pois a última é cara 
e muito distante do 
poder aquisitivo do 
trabalhador médio brasileiro. 

Ninguém aguenta trabalhar 49 anos consecutivos e receber uma ninharia na velhice!



Confira os endereços eletrônicos dos deputados e senadores  
eleitos pelo Rio de Janeiro. Vamos exigir que nos atendam!

DEPUTADOS
ALESSANDRO MOLON - Partido/UF: REDE/RJ - dep.alessandromolon@camara.leg.br 
ALEXANDRE SERFIOTIS - Partido/UF: PMDB/RJ - dep.alexandreserfiotis@camara.leg.br 
ALEXANDRE VALLE - Partido/UF: PR/RJ - dep.alexandrevalle@camara.leg.br 
ALTINEU CÔRTES - Partido/UF: PMDB/RJ - dep.altineucortes@camara.leg.br 
AROLDE DE OLIVEIRA - Partido/UF: PSC/RJ - dep.aroldedeoliveira@camara.leg.br 
AUREO - Partido/UF: SD/RJ - dep.aureo@camara.leg.br 
BENEDITA DA SILVA - Partido/UF: PT/RJ - dep.beneditadasilva@camara.leg.br 
CABO DACIOLO - Partido/UF: PTdoB/RJ - dep.cabodaciolo@camara.leg.br 
CELSO JACOB - Partido/UF: PMDB/RJ - dep.celsojacob@camara.leg.br 
CELSO PANSERA - Partido/UF: PMDB/RJ - dep.celsopansera@camara.leg.br 
CHICO ALENCAR - Partido/UF: PSOL/RJ - dep.chicoalencar@camara.leg.br 
CHICO D’ANGELO - Partido/UF: PT/RJ - dep.chicodangelo@camara.leg.br 
CRISTIANE BRASIL - Partido/UF: PTB/RJ - dep.cristianebrasil@camara.leg.br 
DEJORGE PATRÍCIO - Partido/UF: PRB/RJ - dep.dejorgepatricio@camara.leg.br 
DELEY - Partido/UF: PTB/RJ - dep.deley@camara.leg.br 
EZEQUIEL TEIXEIRA - Partido/UF: PTN/RJ - dep.ezequielteixeira@camara.leg.br 
FELIPE BORNIER - Partido/UF: PROS/RJ - dep.felipebornier@camara.leg.br 
FRANCISCO FLORIANO - Partido/UF: DEM/RJ - dep.franciscofloriano@camara.leg.br 
GLAUBER BRAGA - Partido/UF: PSOL/RJ - dep.glauberbraga@camara.leg.br 
HUGO LEAL - Partido/UF: PSB/RJ - dep.hugoleal@camara.leg.br 
JAIR BOLSONARO - Partido/UF: PSC/RJ - dep.jairbolsonaro@camara.leg.br 
JANDIRA FEGHALI - Partido/UF: PCdoB/RJ - dep.jandirafeghali@camara.leg.br 
JEAN WYLLYS - Partido/UF: PSOL/RJ - dep.jeanwyllys@camara.leg.br 
JULIO LOPES - Partido/UF: PP/RJ - dep.juliolopes@camara.leg.br 
LAURA CARNEIRO - Partido/UF: PMDB/RJ - dep.lauracarneiro@camara.leg.br 
LUIZ CARLOS RAMOS - Partido/UF: PTN/RJ - dep.luizcarlosramos@camara.leg.br 
LUIZ SÉRGIO - Partido/UF: PT/RJ - dep.luizsergio@camara.leg.br 
MARCELO DELAROLI - Partido/UF: PR/RJ - dep.marcelodelaroli@camara.leg.br 
MARCELO MATOS - Partido/UF: PHS/RJ - dep.marcelomatos@camara.leg.br 
MARCO ANTÔNIO CABRAL - Partido/UF: PMDB/RJ - dep.marcoantoniocabral@camara.leg.br 
MARCOS SOARES - Partido/UF: DEM/RJ - dep.marcossoares@camara.leg.br 
MIRO TEIXEIRA - Partido/UF: REDE/RJ - dep.miroteixeira@camara.leg.br 
OTAVIO LEITE - Partido/UF: PSDB/RJ - dep.otavioleite@camara.leg.br 
PAULO FEIJÓ - Partido/UF: PR/RJ - dep.paulofeijo@camara.leg.br 
PEDRO PAULO - Partido/UF: PMDB/RJ - dep.pedropaulo@camara.leg.br 
ROBERTO SALES - Partido/UF: PRB/RJ - dep.robertosales@camara.leg.br 
RODRIGO MAIA - Partido/UF: DEM/RJ - dep.rodrigomaia@camara.leg.br 
ROSANGELA GOMES - Partido/UF: PRB/RJ - dep.rosangelagomes@camara.leg.br 
SERGIO ZVEITER - Partido/UF: PMDB/RJ - dep.sergiozveiter@camara.leg.br 
SIMÃO SESSIM - Partido/UF: PP/RJ - dep.simaosessim@camara.leg.br 
SORAYA SANTOS - Partido/UF: PMDB/RJ - dep.sorayasantos@camara.leg.br 
SÓSTENES CAVALCANTE - Partido/UF: DEM/RJ - dep.sostenescavalcante@camara.leg.br 
WADIH DAMOUS - Partido/UF: PT/RJ - dep.wadihdamous@camara.leg.br 
WALNEY ROCHA - Partido/UF: PEN/RJ - dep.walneyrocha@camara.leg.br 
WILSON BESERRA - Partido/UF: PMDB/RJ - dep.wilsonbeserra@camara.leg.br 
ZÉ AUGUSTO NALIN - Partido/UF: PMDB/RJ -dep.zeaugustonalin@camara.leg.br 

SENADORES
Eduardo Lopes - Partido/UF: PRB/RJ - eduardo.lopes@senador.leg.br
Lindbergh Farias - Partido/UF: PT/RJ - lindbergh.farias@senador.leg.br
Romário - Partido/UF: PSB/RJ -  E-mail: romario@senador.leg.br

Nenhum direito a menos!

Terceirização ilimitada é apenas o 
primeiro passo do governo para nos 

retirar direitos fundamentais!

A Câmara dos Deputados aprovou na 
noite do dia 22 de março, o projeto 
de Lei 4.302/98, que autoriza a ter-
ceirização ilimitada, o que certamen-
te agrada empresários e prejudica 
trabalhadores e trabalhadoras.

O próximo passo dos deputados cer-
tamente será apressar as reformas 
trabalhista e da Previdência, para 
agradar mais uma vez aos seus man-
dantes, já que representam apenas a 
si mesmos e ao empresariado, pois já 
deram mostras de que desprezam os 
anseios da classe trabalhadora.

Cabe a nós, trabalhadores e traba-
lhadoras, dar um basta neste avanço 
neoliberal sobre os nossos direitos. 

CUT convoca protesto e greve contra 
‘manobra espúria’ da Câmara  

para liberar a terceirização

Em nota, a CUT afirma que “não re-
conhece qualquer legitimidade nessa 
votação, feita na calada da noite e a 
toque de caixa, da atual Câmara dos 
Deputados, desmoralizada diante da 
opinião pública nacional e interna-
cional pelos sucessivos atropelos de 
sua maioria à democracia e aos direi-
tos da classe trabalhadora”, diz a en-
tidade, em nota. Segundo a central, 
o texto aprovado é, na prática, uma 
minirreforma trabalhista, regressiva, 
“que permite a terceirização de todos 
os trabalhadores e todas as trabalha-
doras, atacando todos os seus direi-
tos como férias, 13º salário, jornada 
de trabalho, garantias de convenções 
e acordos coletivos”.

Para o presidente da CUT Vagner 
Freitas, a partir de  agora todos os 
trabalhadores que estão emprega-
dos correm o sério risco de serem 
demitidos “porque o empregador vai 
contratar uma empresa para trazer 
profissionais gastando com mão de 
obra aproximadamente 30% menos 
e, o que é mais grave, sem nenhum 
direito trabalhista”.

No dia 31 de março a Central con-
voca toda classe trabalhadora a 
realizar mais um Dia Nacional de 
Mobilização com o intuito de iniciar 
a construção de uma ação capaz de 
frear as barbáries que estão sendo 
impostas ao povo brasileiro.

 

Dia 31 de março todos às ruas 
Vamos gritar bem alto contra a retirada  

de nossos direitos históricos
Não ao fim da CLT

Não ao desmonte da Previdência Pública 
NENHUM DIREITO A MENOS!


