
REFORMA DA PREVIDÊNCIA: É o fim da aposentadoria?  

O que governo diz: 

• Diz que gasta mais para pagar os aposentados do que arrecada com as contribuições 
dos que estão trabalhando 

• Diz que não sobra dinheiro para gastar com investimentos e com serviços públicos  

• Diz que com a reforma vai ter mais emprego, diminuindo o desemprego 

• Diz que nós estamos vivendo muitos anos e nos aposentando muito cedo 

1. A primeira coisa importante é desmentir a ideia de que a reforma vai acabar com 
privilégios.Na verdade, o governo pretende economizar quase 1 trilhão de reais com a 
reforma, sendo que deste total, quase 700 bilhões de reais serão economizados com os 
aposentados do INSS. Hoje o INSS é um sistema que paga de aposentadoria um salário 
mínimo de R$ 998,00 e um salário máximo de R$ 5.839,00. Que privilégios serão eliminados 
no INSS? 

2. Por que não existe privilégios na previdência social? Porque quase 80% dos aposentados 
recebem um salário mínimo de aposentadoria, ou seja, R$ 998,00. A aposentadoria média 
paga pelo INSS é de R$ 1.400,00. O valor máximo, de R$ 5839,00, é recebido apenas nos 
primeiros anos de aposentadoria, já que ano a ano a aposentadoria vai se desvalorizando. 

3. Com a reforma as mulheres só poderão se aposentar aos 62 anos e os homens aos 65 anos 
e com pelo menos 15 anos de contribuição.Estabelecer a mesma idade para todos não 
considera que as pessoas vivem mais ou menos dependendo do lugar onde moram. No Rio 
de Janeiro, por exemplo, quem mora no Jardim Botânico vive em média 80 anos. Já quem 
mora no Alemão ou em Acari vive em média 62 anos. Isso quer dizer, que alguns 
trabalhadores não vão conseguir se aposentar.  

4. Caso você contribua por 15 anos, com 62 anos as mulheres e 65 anos homens, você 
receberá apenas 60% do valor de sua contribuição.O cálculo será feito considerando as 
contribuições de toda sua vida de trabalho, e não apenas os 80% dos maiores salários como 
é feito hoje.Para receber 100% do salário de contribuição, as mulheres terão que 
contribuir por 35 anos e os homens por 40 anos. Isso significa que se você ficou 
desempregado ou não conseguiu contribuir para o INSS, esse tempo não conta para 
completar os 40 anos necessários.Hoje o tempo médio que o trabalhador consegue 
contribuir é de 22 anos. Dificilmente o trabalhador conseguirá receber uma aposentadoria 
de 100% de sua contribuição. 

5. Hoje o INSS paga um salário mínimo para todos os idosos, a partir de 65 anos, e deficientes 
que não conseguem se aposentar, pois não puderam pagar o INSS por 15 anos. Essa 
aposentadoria é chamada de Benefício de Prestação Continuada/ BPC. Essa aposentadoria 
foi mantida na votação da Câmara dos deputados, desde que a renda por pessoa da 
família não seja maior que R$ 250,00, ou seja 25% do salário mínimo.    

6. Hoje os trabalhadores rurais são considerados segurados especiais do INSS pela natureza 
de sua atividade,não existindo a obrigatoriedade de contribuição, para terem direito à 
aposentadoria de um salário mínimo.Com a reformaos agricultores passama ter a 
obrigatoriedade decontribuir por 15 anos, sendo a idade de 55 anos para mulheres e 60 
anos para homens 

7. Com a reforma acaba o pagamento de pensões integrais, ou seja, o mesmo valor da 
aposentadoria de quem faleceu. O valor será de 50% do valor da aposentadoria mais 10% 
por cada dependente. A medida que os filhos deixam de ser dependentes, atingindo 21 



anos, os 10% acrescidos vão sendo retirados, até que o valor máximo seja de 60% da 
aposentadoria.  

QUEM VAI PAGAR ESSA CONTA? 

Resumindo, a reforma aumenta os tempos de contribuição e as idades para a aposentadoria de 
todos os trabalhadores e trabalhadoras e diminui os valores pagos. Esse é o resultado dessa 
reforma. Os números que o governo apresenta são contestados, diversos especialistas 
discordam dos dados do governo. Mas depois das informações apresentadas, chegamos a 
algumas conclusões: 

1. Não existe nenhum privilégio nas aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. 

2. O governo propõe dar tratamento igual para situações trabalhistas muito diferentes.  

3. O governo e os meios de comunicação, em particular as redes de televisão, tentam de todas 
as formas nos convencer que a reforma vai resolver os problemas do país, principalmente o 
desemprego, e gerar desenvolvimento econômico. Da mesma forma, que ocorreria com a 
reforma trabalhista. Não podemos acreditar nisso, não existe nenhuma comprovação ou 
evidência, em nenhuma parte do mundo, que uma coisa levará a outra. Vamos abrir os 
olhos e ouvir e ler outros pontos de vista.   

4. Se realmente existe déficit na previdência social, o governo deveria tomar outras medidas, 
como cobrar dívidas dos empresários com a previdência, diminuir o desemprego e com isso 
aumentar a contribuição de empregadores e trabalhadores com carteira assinada e deixar 
de desviar recursos da previdência social, antes de meter a mão no bolso dos trabalhadores. 
Na verdade, existem diversas fontes de recursos para manter a previdência social, definidos 
na Constituição Federal.  

5. A redução dos valores pagos somados ao aumento da idade e do tempo de contribuição 
levará a maioria dos trabalhadores a uma situação de miserabilidade insuportável. A 
“economia” pretendida pelo governo, com certeza, não será revertida em melhores serviços 
públicos, como educação e saúde, para os trabalhadores.   

6. A proposta de capitalização que substituirá a previdência social, prevista pelo governo, tem 
levado ao suicídio aposentados chilenos, após a adoção do mesmo sistema naquele país.  

7. Hoje diversos municípios no país e muitas famílias conseguem se manter graças as 
aposentadorias pagas pelo INSS. Ou seja, a redução dessa aposentadoria que é um direito 
pode significar o aumento da pobreza e da fome no país.  

8. Enfim, o governo não pode querer resolver os problemas que ele mesmo criou às custas da 
miséria dos trabalhadores. Essa reforma significa o aumento da miséria da classe 
trabalhadora.  

 

VAMOS NOS ORGANIZAR E DIZER NÃO A ESSA REFORMA DA PREVIDÊNCIA OU ENTÃO 
PERDEREMOS O DIREITO DE NOS APOSENTAR  

 

 


