
NÃO AO CORTE 
DE DIREITOS!

NÃO À 



Reforma da Previdência retira direitos 
e prejudica o futuro do Brasil
A Proposta de Emenda à Constituição 287/16, da Reforma da Previdência, está 
em tramitação no Congresso Nacional, em regime de urgência, e pretende destruir 
o sistema previdenciário brasileiro, impedindo que muitos trabalhadores se 
aposentem e reduzindo drasticamente seus benefícios.

Veja as graves consequências da PEC 287 para os trabalhadores:
 • Idade mínima para homens e mulheres: 65 anos;

 • FIM da aposentadoria por tempo de contribuição;

 • Mínimo de 25 anos de contribuição para ter direito a apenas 76% da aposentadoria;

 • 49 anos de contribuição para ter direito ao benefício integral;

 • Regras valem para homens, mulheres, servidores públicos, da iniciativa privada, trabalhadores urbanos 
  e rurais;

 • Benefício Assistencial (BPC): aumento da idade – pessoas com mais de 70 anos;

 • Pensão por Morte: 50% do benefício recebido pelo contribuinte falecido + 10% por cada dependente  
  até o limite de 100%.

Maior programa de redistribuição de renda do Brasil, a Previdência é responsável por combater a pobreza, 
reduzir as desigualdades sociais e diminuir as injustiças, garantindo, assim, cidadania a milhões de pessoas. 
Em 2016, R$ 485,3 bilhões foram pagos.

Desta forma, é preocupante o cenário de mudanças apresentado pela Reforma da Previdência. Alguns dos 
principais itens da proposta – como o estabelecimento de idade mínima, equiparação entre homens e 
mulheres, e a igualdade entre trabalhadores urbanos e do campo – afetam diretamente os bene�ciários mais 
carentes do programa e ameaçam a sua qualidade de vida. 

É injusto que um trabalhador rural permaneça na ativa até os 65 anos para ter direito à aposentadoria. 
Igualmente cruel é que sejam necessários 49 anos de contribuição para que um trabalhador alcance 100% 
do seu benefício.

Para manter a saúde �nanceira do sistema, não se deve reduzir direitos arduamente conquistados. É preciso 
�scalizar ativamente e combater os privilégios, os abusos e os desvios em todos os níveis. A Previdência 
Social é direito e patrimônio dos brasileiros, e deve ser preservada.

VAMOS À LUTA!


