
A Reforma da Previdência vai acabar com a aposentadoria.
A Reforma Trabalhista vai retirar direitos garantidos na CLT! 

E você? Vai reagir ou trabalhar até morrer?

Leia este boletim com atenção e saiba o que 
você e sua família estão prestes a perder!

No dia 28 de abril haverá Greve Geral em todo o 
país. Atenda o chamado do seu Sindicato. 
Participe!!!
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Se for aprovada pelo Congresso, a PEC 287, que é a Reforma da Previdência, irá destruir a 
aposentadoria e muitos direitos previdenciários.  Saiba o que vai mudar:

Reforma Trabalhista + Terceirização = PERDA DE DIREITOS
Entenda o que mudou com a nova Lei da Terceirização, sancionada pelo governo golpista de 

Michel Temer, e o que ainda está por vir com a Reforma Trabalhista:

Principais mudanças: Como é? Como Michel Temer quer?
Salário Somente quem trabalha menos de 25 horas por 

semana pode receber salário inferior ao míni-
mo nacional

A carga horária para receber salário 
menor que o mínimo passará para 30 
horas semanais

Intervalo para almoço Mínimo de 1 hora 30 minutos
Férias 30 dias corridos Férias dividas em 3 períodos
Jornada de Trabalho 8 horas diárias; 44 horas semanais; 220 horas 

mensais
Sem limites

Cartão de ponto Obrigatório para empresas com mais de 10 
trabalhadores

Não será mais obrigatório, abrindo 
caminho para jornadas intermináveis

Trabalho temporário / experiência A duração do contrato temporário ou de expe-
riência não pode passar de 3 meses

Já está em vigor a Lei que autoriza 
contratos de trabalho de até 9 meses

Terceirização Proibição da terceirização nas atividades-fim Já está em vigor a Lei que autoriza a 
terceirização em todos os setores da 
fábrica. 

Quarteirização Proibida Temer sancionou a Lei que permite a 
quarteirização

Benefícios Todos os trabalhadores que exercem a mesma 
função têm direito às mesmas condições de 
trabalho, salário e benefícios

Já está valendo: Os trabalhadores 
terceirizados não têm direito aos mes-
mos benefícios que os trabalhadores 
diretos, mesmo exercendo a mesma 
função e no mesmo local de trabalho. 

Folgas São Remuneradas O trabalhador poderá receber apenas 
pelas horas trabalhadas (trabalho 
intermitente)

Principais mudanças: Como é? Como Michel Temer quer?
Idade Mínima Não existe idade mínima 65 anos
Diferença entre sexo Redução de 5 anos na contagem do tempo 

para mulheres. O mesmo vale para aposen-
tadoria por idade. 

Este direito não existirá mais

Tempo mínimo de contribuição 
para benefício integral

30 anos para mulheres;
35 anos para homens.

49 anos de contribuição tanto para homens, 
quanto para mulheres

Tempo mínimo de contribuição 
para ter direito à aposentadoria 
parcial

15 anos 25 anos

Pensão por morte Benefício é pago no valor integral Só receberá o valor integral quem tiver 4 
filhos dependentes

Valor dos benefícios Não pode ser inferior a 1 salário mínimo Poderá ser inferior a 1 salário mínimo
Acúmulo de Aposentadoria + 
Pensão

É um direito garantido A pessoa terá que optar por um ou outro. O 
acúmulo dos dois benefícios será proibido

Aposentadoria Rural A aposentadoria rural garante que homens 
e mulheres idosos sobrevivam no Campo. 
O tempo da aposentadoria por idade é 
reduzido em 5 anos com relação aos traba-
lhadores urbanos. 

Os Rurais terão as mesmas regras que os 
trabalhadores urbanos, fazendo com que o 
homem e a mulher do campo enfrentem o 
“sol-a-sol” até 65 anos de idade ou mais. 

Aposentadoria dos políticos Não existe idade mínima nem teto de 
salário. Michel Temer, por exemplo, se apo-
sentou aos 54 anos e recebe R$ 30.613,00 
por mês do INSS

Os privilégios dos políticos serão mantidos


