
Já se encontra em tramitação no 
Congresso Nacional a Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC 

287/2016) que trata da Reforma da Pre-
vidência e pode ser traduzida como o 
“Fim das Aposentadorias Integrais” para 
os brasileiros.

Todos os trabalhadores ativos do se-
tor público e do privado serão afetados 
por essa reforma. A proposta do gover-
no Temer impõe mais idade e mais tem-
po de contribuição para todos. Alegando 
que os brasileiros estão vivendo mais, 
desconsidera as diferenças regionais 
onde a expectativa de vida de um traba-
lhador não chega perto dos 65 anos. Com 
essa reforma boa parte do trabalhado-
res morreria antes mesmo de conseguir 
se aposentar. Alegando défict, desconsi-
dera também a DRU (Desvinculação de 
Receitas da União), um mecanismo que 
permite aos governos retirar recursos da 
Seguridade Social e aplicá-los onde qui-
ser. Antes esse percentual era de 20%, 
agora é de 30%! Utiliza-se os recursos da 
Previdência principalmente para o paga-
mento de juros da dívida pública. Assim 

querem nos fazer acreditar que é mes-
mo necessário “reformar para garantir”.

A proposta de Temer impõe idade mí-
nima de 65 anos (homens e mulheres) 
e período mínimo de 25 anos de con-
tribuição. No entanto, para garantir a 
aposentadoria integral é necessário 49 
anos de contribuição! Por essa proposta 
também extingue-se a diferença de tem-
po de contribuiçao entre homens e mu-
lheres, acaba-se com as aposentadorias 
especiais do magistério, corta-se valores 
de pensões que não serão mais vincula-
das ao salário mínimo e integrais apenas 
para pensionistas que tiverem 5 filhos e 
reduz os valores dos benefícios assisten-
ciais para idosos, pessoas com deficiên-
cia e de baixa renda.

Por se tratar de uma mudança na 
constituição tem que passar pelos plená-
rios da Câmara e do Senado com maioria 
de 3/5 dos parlamentares. Se aprovada 
passa a valer imediatamente.

 É preciso barrar essa Reforma da 
Previdência. Será o fim das aposentado-
rias para grande parte dos brasileiros.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Diga Não!

FILIE-SE AO SEPE
O Sepe (Sindicato Estadual dos Profis-

sionais da Educação) organiza a luta contra 
os ataques dos governos,  melhores con-
dições de trabalho e por uma educação 
pública, gratuita e de qualidade através da 
contribuição voluntária do servidor, atra-
vés da sua filiação que corresponde a 1º 
do vencimento.

- Fortaleça o seu sindicato. Filie-se ao 
Sepe!
- Um sindicato classista e que há 40 anos 
não foge à luta!
- Eleja o representante de sua escola!
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O tempo de contribuição para alcançar 
100% da aposentadoria


