
VOCÊ NÃO VAI
SE APOSENTAR!

Ao contrário do que defendem, a Reforma da Previdência 
proposta por Bolsonaro não irá acabar com privilégios.

Ela vai dificultar a aposentadoria dos mais pobres.

Se essa reforma for aprovada, só vai receber 
aposentadoria integral quem contribuir por 40 
anos. Isso mesmo, você terá que trabalhar 40 

anos de carteira assinada e torcer para não ficar 
desempregado nesse período.

PREVIDÊNCIA

PORQUE VOCÊ DEVE
LUTAR CONTRA ESSA
REFORMA DA

In
fo

rm
ati

vo
 d

o 
M

an
da

to
 d

o 
de

pu
ta

do
 e

st
ad

ua
l C

ris
tia

no
 S

ilv
ei

ra
 |

 Te
xt

o:
 A

lin
e 

M
ar

go
tti

 |
 A

rt
e 

e 
di

ag
ra

m
aç

ão
: T

hi
ag

o 
Ba

rb
os

a



55 anos de idade e 15 de contribuição
60 anos de idade e 15 de contribuição

55 anos de idade e 15 anos comprovados de atividade rural 
60 anos de idade e 15 anos comprovados de atividade rural 

     e       : 60 anos de idade
e 20 anos comprovados de atividade rural com contribuição 

Você só se aposenta com 100% do salário se contribuir por 40 anos

55 anos de idade e 30 anos de contribuição 
60 anos de idade e 35 anos de contribuição

30 anos de contribuição
35 anos de contribuição

25 anos de contribuição
30 anos de contribuição

+ 10 anos de serviço público + 5 anos no cargo *Não há idade mínima

100% do benefício

1 salário mínimo a partir dos 65 anos de idade
*Para idosos com renda inferior a 1/3 do salário mínimo

Todos recebem 100% do benefício

30 anos de contribuição, sem idade mínima para aposentadoria e 
com direito a aumento de salários e reajustes

62 anos de idade e 25 anos de contribuição
65 anos de idade e 25 anos de contribuição

     e       : 60 anos de idade
+ 30 anos de contribuição + 10 anos de serviço público + 5 anos no cargo

Só quem tiver 5 dependentes ou mais recebe 100%.
Caso contrário benefício de 60% + 10% por dependente, sem 

acumulação de benefícios.

R$400 aos 60 anos.
O benefício só chega a 1 salário mínimo aos 70 anos.

Apenas 60% do benefício. Só recebe 100% se a invalidez for consequência 
de doenças e acidentes de trabalho ou com 40 anos de contribuição.

Salários mais altos AUMENTARÃO DESPESAS em R$86 bilhões 
em 10 anos. Sem idade mínima para aposentar, tempo de 

contribuição dos militares é de 35 anos.

APOSENTADORIA POR IDADE

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

PROFESSORES*

SERVIDORES PÚBLICOS

PENSÃO POR MORTE

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)*

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

MILITARES

APOSENTADORIA RURAL

O QUE MUDA?
COMO VAI FICARCOMO É X

VEJA ALGUMAS DAS MUDANÇAS PROPOSTAS:

62 anos de idade
65 anos de idade e 20 anos de contribuição = 60% de salário



SE SOBRA DINHEIRO, POR QUE 
DIZEM QUE HÁ DÉFICIT?
Porque o Governo tira dinheiro da Pre-
vidência para pagar a dívida pública, 
por meio da Desvinculação de Receitas 
da União (DRU). Segundo a Auditoria 
Cidadã da Dívida, o déficit da previ-
dência apresentado em 2018 é quatro 
vezes menor que o montante gasto 
com os pagamentos de juros e amorti-
zações da dívida pública em 2018.

A Previdência Social faz parte 
da Seguridade Social, um tripé 
de garantias ao povo que inclui 
a previdência, a assistência e a 
saúde. A Seguridade é custeada 
pela contribuição de trabalhadores 
e empregadores e também por 
tributos como o COFINS e vários 
outros. A soma de todas essas 
fontes de recursos é maior do que 
os gastos com a seguridade social.

O relatório da CPI da 
Previdência apontou 
que empresas privadas 
devem R$450 bilhões à 
previdência. A Reforma 
tira dos trabalhadores, 
mas NÃO SE PREOCUPA 
em cobrar as grandes 
empresas devedoras.

No modelo atual de repartição, os trabalhadores 
contribuem para um fundo público que garante 
a aposentadoria, pensão e auxílio a seus 
cidadãos. No novo modelo, de capitalização, 
o trabalhador contribui para uma espécie de 
poupança individual.
No Chile, onde já é assim há 35 anos, 90% dos 
aposentados recebem menos de meio salário 
mínimo, e o índice de suicídio entre os idosos 
só aumenta.

O DÉFICIT EXISTE MESMO?

/CristianoSilveiraPT

@dep.cristianosilveira

@cristianominas

cristianosilveira.net

DÍVIDAS DE 
EMPRESAS SOMAM 
R$450 BILHÕES

VAMOS PARA A RUA LUTAR 
PELA NOSSA PREVIDÊNCIA! 
ACOMPANHE O CALENDÁRIO 
DE LUTAS, ACESSE:

SISTEMA DE CAPITALIZAÇÃO 
NÃO GARANTE 
APOSENTADORIA DIGNA

Na prática, o novo 
sistema não consegue 
garantir uma renda digna 
para os aposentados. 
Para o cidadão comum, 
vai ficar cada vez mais 
difícil se aposentar.”

“
CRISTIANO SILVEIRA
Deputado estadual


