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Brasil:
Por quê?

Art. 1º – A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
democrático de direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V - o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.



Brasil:
para quê?

Art. 3º – Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II - garantir o desenvolvimento nacional;

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação.





Sociedade livre, justa e solidária



Deficit da seguridade?

 O governo alega R$150 bi

 Seguridade = benefícios previdenciários + SUS + pagamento de 
benefícios assistenciais

 O governo incluiu Folha de servidores inativos da União  R$ 95 bi

Folha de servidores ativos da União R$ 37 bi

Benefícios de servidores ativos da União R$ 7  bi 

 Do lado da receita: créditos de empresas devedoras R$500 bi  
Renúncia R$ 67 bi

 DRU ampliada de 20% para 30% até 2023      R$120 bi







OS MAIS POBRES
PAGAM A CONTA 

 O governo Bolsonaro e sua equipe econômica apresentaram, no dia 20 de 
fevereiro de 2019, a PEC 06/2019, que altera de modo profundo a Previdência 
Social, prejudicando não apenas os novos trabalhadores (as), mas também a 
maior parte daqueles que já se encontram no mercado de trabalho. O governo 
também dificulta as condições de acesso aos benefícios assistenciais e altera 
outras legislações trabalhistas. 

 Os objetivos dessa proposta de reforma são: 

 (1) excluir ou retardar o acesso à aposentadoria e demais direitos 
previdenciários, 

 (2) reduzir o valor dos benefícios e

 (3) transferir progressivamente parte ou todo o fundo público para o sistema 
financeiro privado 

























Caiu na CCJC













Tabela de pedágios: CNTE 

Previsão inicial 
entre 
2019 e 2033

Lei 
complementar 
poderá ampliar 
a idade 
conforme 
aumento da 
expectativa de 
vida aferida 
pelo IBGE



a dureza da dita transição



QUEM COMEÇOU MAIS CEDO 
PAGARÁ MAIS TEMPO 

E GANHARÁ MENOS

 A reforma será mais prejudicial para trabalhadores(as) mais precarizados no 
mercado, para as mulheres, para trabalhadores(as) do campo e para 
professores (as), além de ignorar o enorme contingente de trabalhadores(as) 
informais que hoje estão excluídos da previdência. 

 A justificativa do governo é que irá acabar com privilégios, dizendo que os mais 
ricos se aposentarão com a mesma idade que os mais pobres 

 a reforma aprofunda definitivamente a exclusão dos mais pobres aos benefícios 
previdenciários 

 A aposentadoria por tempo de contribuição acaba 



MAIS PARA MENOS?
a soma de longo tempo de contribuição

com idade mínima alta 

• tempo mínimo de contribuição irá aumentar de 15 para 20 anos 

• Mulheres - além desse aumento do tempo de contribuição a proposta aumenta a idade mínima de 60 para 62 anos 

• Homens – 65 anos

• Para conseguir o valor integral (média de todos os salários de contribuição) da aposentadoria será necessário 
contribuir por 40 anos

• Valor máximo de R$ 5.839,45

• cerca de 52% dos trabalhadores já se aposentavam por idade porque não conseguiam comprovar o mínimo de 15 anos 
de contribuição

• a média de aposentadoria desses trabalhadores foi de R$ 1.119,22 

• Consequências esperadas por causa da incidência de mais 5 anos de contribuição e do cálculo da média sobre todos os 
salários : 

aproximar os 41% que recebem entre 2 e 3 salários mínimos para o piso nacional;

reduzir o valor de aposentadoria da classe média: os outros 7% que recebem entre 4 e 6 salários mínimos 



aproximar os 41% que recebem entre 2 e 3 salários mínimos para o piso nacional;
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Quebra da Seguridade social
 o piso nacional (salário mínimo) é também o piso de todos os benefícios, inclusive 

do BPC (Benefício de Prestação Continuada) pago aos idosos e pessoas com 
deficiência em situação de pobreza 

 a reforma propõe pagamento de R$ 400,00 a partir dos 60 anos, com aumento 
progressivo até atingir 1 salário mínimo aos 70 anos

 como se sabe, entre aqueles que vivem em situação de pobreza a expectativa 
de vida é menor

 viabiliza o desmonte do tripé de financiamento da seguridade social: 
trabalhadores, empregadores, governo (tributos)

 amplia a contribuição dos trabalhadores (no % do desconto mensal e no maior 
tempo de contribuição)

 não revê as desonerações 

 não debate novas formas de financiamento que considerem os preceitos 
constitucionais de solidariedade e capacidade contributiva de cada um



Resultado proposto

 empurra os mais pobres para fora do sistema
 reduz o valor dos benefícios para quem fica
 amplia a contribuição realizada pelos mais pobres (mais 

tempo de contribuição), da classe média (alíquotas maiores) 
e de modo menos progressivo, para os trabalhadores mais 
ricos

 poupa os empregadores 
 as regras de transição, na prática, incluem na Reforma da 

Previdência a maior parte dos trabalhadores que hoje estão 
na ativa

 e são mais perversas com as mulheres, impondo uma redução 
ainda maior do valor do benefício para as trabalhadoras

 reduz benefícios a aposentados/as pensionistas



Ainda Mais perversa com as mulheres



A media sobre 100% Rebaixa os benefícios



Agrava a desigualdade



Uma opção bem determinada



A DESCONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO

 indica muitos pontos para serem definidos posteriormente, por 
Lei Complementar, 

 facilita a aprovação futura das regras de implementação da 
capitalização individual

 dos requisitos para acesso de diversos benefícios 
previdenciários

 do aumento do valor das contribuições, das contribuições 
extraordinárias, da fixação de idade mínima superior à 
prevista agora 

 das regras para os RPPSs
 deixa a possibilidade de mudança das regras ao sabor de 

conjunturas políticas 
 portanto, uma reforma constitucional sem constituinte 



Ipea sabe: atua para omitir



Sinais trocados



Militares

 A proposta prevê a manutenção da integralidade e da 
paridade dos benefícios

 Assim, os militares inativos receberão o mesmo soldo dos 
militares na ativa – incluindo eventuais reajustes

 Receberão oito soldos no ato da transferência para a reserva

 Terão ganhos salariais expressivos

 Ampliarão a extensão da carreira

 Os policiais militares e os bombeiros também serão incluídos na 
reforma

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/03/20/projeto-engloba-pms-e-bombeiros-e-gera-economia-de-r-52-bilhoes-para-estados-em-10-anos.ghtml












Por que será?
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PAUTA
 PNE PEE PME
 FUNDEB
 BNCC,  combate ao “marxismo cultural”
 Mordaça, Gestão Cívico Militar, Educação Domiciliar
 Conselhos de participação social
 Terceirização Ilimitada
 EC 95 – congelamento
 Pré-sal – royalties, cessão onerosa e fundo social
 Anúncio da Desvinculação Obrigatória – congelar não basta
 Promessa da Redução em 50% do funcionalismo público
 PSPN – existe, hoje, vinculado ao FUNDEB
 Meta de redução da carga tributária de 34% para 22% em dez anos





A COMISSÃO ESPECIAL DA PEC 06/2019cial já 
anunciada

 49 MEMBROS TITULARES E 49 SUPLENTES

 PRESIDENTE MARCELO RAMOS PR AM

 RELATOR SAMUEL MOREIRA PSDB SP

 10 SESSÓES PARA APRESENTAR EMENDAS

 40 SESSÕES PARA VOTAÇÃO (CERCA DE 70 DIAS, A PARTIR DE 07 DE MAIO)



Presidente
dep.marceloramos@camara.leg.br

61 3215 5805

mailto:dep.marceloramos@câmara.leg.br
mailto:dep.marceloramos@câmara.leg.br


Relator
dep.samuelmoreira@camara.leg.br

61 3215 5921

mailto:Dep.samuelmoreira@camara.leg.br




A confissão: a conta de cada parte



A confissão: a conta de cada parte
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Resultado Financeiro em 10 anos 
RGPS + RPPS União + LOAS BPC + Abono PIS PASEP

R$1.259,8 bilhões
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a
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Para projetar sua condição nova providencia

http://aposentometro.org.br/

http://aposentometro.org.br/


Tira a mão da nossa previdência

 https://www.youtube.com/watch?v=GutEcQczYLE&featur
e=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=GutEcQczYLE&feature=youtu.be


“chuvinha de verão?”



A missão de vida



destino indesejável





Sequestro da herança



O que está guardado?



Retomando a pauta





Vélez, o breve



Por três bombons e meio?



O bloqueio exterminador



Xadrez 
da ascensão



Com o contingenciamento, despesas discricionários
do MEC em 2019 estão caindo 45% em relação ao
valor empenhado de 2014

Fonte: Siop 08-05. * Entre 2014 e 2018, empenho. Para 2019, dotação atualizada menos o valor 
bloqueado extraído do SIOP.

31.96 
30.08 

26.67 

23.20 22.43 

17.54 

 -

 5.00

 10.00

 15.00

 20.00

 25.00

 30.00

 35.00

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Despesas discricionárias primárias do MEC (RP2 e 3) - R$ bilhões*



Com o contingenciamento, despesas discricionários
do MCTIC em 2019 estão caindo 50% em relação ao
valor empenhado de 2014
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Com o contingenciamento, despesas discricionárias da
Defesa em 2019 estão caindo 41% em relação ao valor
empenhado de 2014
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Com o contingenciamento, despesas discricionárias do
MDS/CIDADANIA em 2019 estão caindo 41% em
relação ao valor empenhado de 2014
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Com o contingenciamento, despesas discricionárias
das IFES em 2019 estão caindo 34% em relação ao
valor empenhado de 2014

Fonte: Siop 08-05. * Entre 2014 e 2018, empenho. Para 2019, dotação atualizada menos o valor 
bloqueado extraído do SIOP.
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Com o contingenciamento, despesas de
INVESTIMENTO em 2019 estão caindo 50% em relação
ao valor empenhado de 2014
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Interesse reverso?



A consumação do golpe



Não dá para enganar a todos o tempo todo



há resistência 



É NA MINHA, NA SUA 
CIDADE, QUE SE COMEÇA



Encher o Brasil com marchas



PEC 06/2019

caabicalil@gmail.com
Facebook.com/carlos.abicalil

mailto:caabicalil@gmail.com

