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Com o novo cálculo do valor da aposentadoria, 
rouba de você até 40% da sua média salarial 

 

Se tiver só
 o tempo mínimo de 

20 anos de contribuição, 
a aposentadoria

será de apenas 60% da 
média salarial

20 anos 
60%

Com 20 anos de contribuição a aposentadoria será de 60% 
da média salarial. Depois, 2% a cada ano a mais de contribuição. 

100% da média salarial só com 40 anos de contribuição.
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Com o novo cálculo do valor da pensão por morte, rouba dos 
dependentes até 40% da média salarial do trabalhador/a falecido/a

 

50% da média salarial
 mais 10% a cada dependente, 

até 5 dependentes e 100% da média salarial.
60%

O aumento do tempo mínimo de 15 para 20 anos de contribuição
 roubará a aposentadoria de grande parte dos/as trabalhadores/as 

mais pobres que já sofrem com o desemprego e o trabalho sem carteira. 

    Os SERVIDORES PÚBLICOS (federais, estaduais e municipais) serão assaltados
com o aumento da CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA e a criação da CONTRIBUIÇÃO 
EXTRAORDINÁRIA, para viabilizar o equilíbrio atuarial dos regimes próprios e a manutenção 
do pagamento das grandes aposentadorias e pensões da minoria privilegiada que ganha até 
R$ 39.000,00/mês.  

Mais enganação: a idade mínima é colocada na Constituição Federal, mas o tempo de 
contribuição e o cálculo da aposentadoria e pensão é remetido para lei. Abre caminho para o 
Governo continuar alterando as regras para pior, com mais facilidade, através de medida 
provisória do presidente e lei aprovada com menos deputados/as.  

Com a idade mínima, rouba de você muitos anos de aposentadoria. 
Você vai se aposentar só depois de alcançar a idade mínima:
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A Reforma da 
Previdência Social 

é uma grande enganação!
 



Capitalização é péssima 
para o/a trabalhador/a

 Hoje o modelo de Previdência é solidá-
rio. A Previdência é um direito fundamental 
do cidadão, garantido na Constituição Federal, 
sendo custeada por tributos e contribuições 
dos patrões e trabalhadores na ativa.
 Com a reforma, entrará o regime de 
capitalização. Nele, a Previdência se baseia na 
poupança individual, passando a ser um “ in-
vestimento” obrigatório, sem encargos para os 
patrões. Você será o único responsável pelos 

depósitos. S e  ficar  desempregado  vai  ter 
que “dar um jeito” e depositar um dinheiro para 

REGRAS DE TRANSIÇÃO: trabalhar mais, para receber menos!

LUTE POR SUA APOSENTADORIA

000

ANGELA AMIN - PP
dep.angelaamin@camara.leg.br

 (48) 99931-5252

CARLOS CHIODINI - MDB
 dep.carloschiodini@camara.leg.br

 (47) 98852-1345

CARMEN ZANOTTO - PPS
 dep.carmenzanotto@camara.leg.br

 (49) 99118-2323

CAROLINE DE TONI - PSL
dep.carolinedetoni@camara.leg.br

(49) 98831-2168

CELSO MALDANER - MDB
dep.celsomaldaner@camara.leg.br

 (61) 99985-6521

DANIEL DE FREITAS - PSL
dep.danielfreitas@camara.leg.br

(48) 9633-4777

DARCI DE MATOS - PSD
 dep.darcidematos@camara.leg.br

 (47) 99287-9032

FÁBIO SCHIOCHET FILHO - PSL
 dep.fabioschiochet@camara.leg.br

 (47) 99171-1058

GEOVANIA DE SA - PSDB
dep.geovaniadesa@camara.leg.br

 (48) 99912-4849

GILSON MARQUES - NOVO
 dep.gilsonmarques@camara.leg.br

(47) 99911-3396

LUIZ SCHROEDER REIS - PSL
dep.coronelarmando@camara.leg.br

(47) 98449-6582

HÉLIO  DA COSTA - PRB
 dep.heliocosta@camara.leg.br

(48) 99973-0055

PEDRO UCZAI - PT
dep.pedrouczai@camara.leg.br

(49) 99950-1312

RICARDO ZANATTA GUIDI - PSD
dep.ricardoguidi@camara.leg.br

 (48) 99121-0933

RODRIGO COELHO - PSB
dep.rodrigocoelho@camara.leg.br

(47) 99140-1940

ROGÉRIO MENDONÇA - MDB
dep.rogeriopeninhamendonca@camara.leg.br

 (61) 99656- 0015

Não deixe os/as deputados/as votarem contra você! 
Envie mensagem cobrando o voto contra a reforma.

        Além disso, se o banco que você fizer os 
depósitos quebrar ou der calote, você perderá tudo
e ficará sem qualquer benefício (aposentadoria, 
pensão por morte, auxílio-doença ou licença 
maternidade). 
       Os poucos países que adotaram o regime de 
capitalização pagam baixíssimas aposentadorias
e os/as trabalhadores/as ficam mais pobres na velhice.

poder contar como tempo de contribuição.

Sindicato dos Metalúrgicos
(49) 3322-2896

30 anos
21 de outubro de 1988 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES
MUNICIPAIS DE SANTA CATARINA

        As regras de transição impõe um aumento significativo do tempo de contribuição e da idade 
mínima e reduz o valor das aposentadorias em até 40%. 
     O rebaixamento do valor do benefício afetará todos os trabalhadores e trabalhadoras, inclusive 
para quem já contribuiu por muitos anos e está muito perto de se aposentar.  
       Para saber como a proposta afeta a sua aposentadoria acesse o site: 

https://www.dieese.org.br/calculadoraReformaPrevidencia.html

Movimento contra a Reforma da Previdência Social

Participe da mobilização nacional 
contra a Reforma da Previdência Social 

Dia 12 de julho 
17 horas e 30 minutos

Na Praça Central
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