
CONTRIBUIÇÃO MÍNIMA, PARA 
APOSENTADORIA POR IDADE

(só se aplica ao tempo de contribuição, não 
há transição para o valor e forma de cálculo)

GOLPEADA POR TEMER: Homem com 50 anos ou 
mais e mulher com 45 anos ou mais pagarão 
pedágio de 50% do que falta, para a aposen-
tadoria por tempo de contribuição, 30, para a 
mulher, e 35, para o homem.

costas

COMO É HOJE: 180 contribuições (igual a 15 
anos), mais 60 anos de idade, para a mulher, e 
65, para o homem.

GOLPEADA POR TE-
MER: 300 con-
tribuições (igual 
a 25 anos), mais 
65 anos de ida-
de, para homens e 
mulheres, que so-
mente asseguram 
76%, resultante da 
formula 51%, mais 
1% por ano de con-
tribuição.

REGRA DE TRANSIÇÃO

IDADE MÍNIMA
COMO É HOJE: NÃO EXIGE. Porém se a ela for 
inferior 60 anos, para a mulher e 65, para o 
homem, há incidência do FP.

GOLPEADA POR TEMER: 
no MÍNIMO 65 anos 
e ainda combinado 
com PELO MENOS 25 
anos de contribuição.

#NENHUMDIREITOA MENOS

Não fi que só!
 JUNTOS, COM 

MOBILIZAÇÃO E LUTA 
impediremos 
esse golpe!
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Como é hoje 
e como fica 
após golpeada 
por Temer

Uma professora da educação básica que se 
aposentaria com 25 anos de contribuição 
em atividades de magistério, aos 50 anos, 
com incidência do FP; com o golpe de Temer, 
só se aposentará com 65 anos, e com valor 
proporcional, sendo necessários 49 anos de 
contribuição, para fazer jus a 100%, do SB.

E, se ela tiver 
44 anos na 
eventual pro-
mulgação da 
emenda, em 
vez de traba-
lhar e contri-
buir por mais 
seis anos, terá 
que fazê-lo por 
mais 21 anos.

FATOR PREVIDENCIÁRIO
COMO É HOJE: Fórmula 85, para mulher, se ela 
contar com 30 anos de contribuição, e 95, 
para o homem, se ele contar com 35 anos de 
contribuição, sem o FP.

GOLPEADA POR TEMER: Revoga.

VALORES 
MÍNIMO E 
MÁXIMO

NOSSA 
APOSENTADORIA:
COMPARE!

Foto: Lula Marques/Agência PT

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
COMO É HOJE: 35 anos – homem; 30 anos – mulher.
Professores da educação básica 30 – homem;
25 – mulher. Com incidência do FP, se a mulher 
tiver menos de 60 anos e o homem, 65

GOLPEADA POR TEMER: 
Extingue a apo-
sentadoria ex-
c lus ivamente 
por tempo de 
contribuição; 
restando so-
mente por ida-
de e tempo de 
contribuição, 
que exige 65 e 25, 
respectivamente.

BASE DE CÁLCULO
COMO É HOJE: Média de 80% dos valores de 
contribuição, desde julho de 1994.

GOLPEADA POR TEMER: Média de todos os valo-
res de contribuição. COMO É HOJE: 

Mínimo = salário 
mínimo
Máximo = teto do 
RGPS, de R$ 5.531,81

GOLPEADA POR TEMER: 
Mínimo = salário mínimo; 
Máximo = 100% do Salário 
de Benefício (SB), desde 

que o tempo de 
contribuição seja 
igual a 49 anos.
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