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O governo tenta por a mão
na nossa aposentadoria

Agora quer aprovar uma reforma que 
aumenta para 65 anos a idade mínima para a 
aposentadoria de todos os trabalhadores. Para 
tentar justificar este retrocesso, tem divulgado 
uma série de mentiras. Diz que a Previdência dá 
prejuízo e que a reforma seria necessária para 
garantir a aposentadoria das próximas gerações.65

APOSENTADORIA
$

DESMASCARANDO A
FARSA DO ROMBO DA
PREVIDÊNCIA

Quais são as mentiras por trás desta história?

1ª MENTIRA 2ª MENTIRA
R$ 85,8 bi - “ROMBO”

RENÚNCIAS
FISCAISR$ 69,7 bi - 

O governo esconde que mais da
metade deste rombo é causado por benefícios 

concedidos às empresas. Bilhões em contribuições 
previdenciárias deixando de ser pagas todos os 

anos por causa das políticas de incentivo.

Incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e 
das empresas nas contas da Previdência Social.

PREVIDÊNCIA
=

R$ TRABALHADORES
+

R$ EMPRESAS



A PREVIDÊNCIA É PATRIMÔNIO DO POVO BRASILEIRO

SAÚDEPREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA COFINS - CSLL - PIS/PASEP
+ +

SUPERÁVIT
2014 - R$ 55,7 bi
2015 - R$ 11,1 bi

(ANFIP)

R$ 63 bi
DESVIADOS COM 
A DRU EM 2015

(ANFIP)

$
DIREITOS DÍVIDA PÚBLICA

Na verdade, Previdência, Assistência Social e
Saúde fazem parte da Seguridade Social. Este sistema 
conta com diversas fontes de financiamento, previstas

no artigo 195 da Constituição Federal.

Além das contribuições de trabalhadores e
empresários, o governo também é responsável por 

repassar as contribuições sociais.

O suposto rombo divulgado pelo governo
se transforma em superávit quando somamos todas

as fontes de financiamento.

O problema é que o governo descumpre a Constituição 
desde os anos 1990. Receitas que deveriam ser 

destinadas à Seguridade Social são desviadas para o 
pagamento da dívida pública, com mecanismos como a 

Desvinculação de Receitas da União (DRU).

Querem tirar direitos de milhões de
trabalhadores para continuar alimentando uma

dívida questionável, que enriquece apenas alguns 
empresários, banqueiros e investidores.

Não dá para aceitar
uma proposta baseada

em mentiras.
“Divulgue este informativo e ajude a 

desmascarar a farsa do rombo.
Diga não à retirada de direitos!”

Fonte: ANFIP (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil) 
Acesse o conteúdo deste informativo em vídeo no site www.anfip.org.br

Uma questão social e humana!
“A Seguridade Social (Previdência, Assistên-

cia Social e Saúde) não podem ser tratadas como 
uma peça meramente orçamentária. A questão 
envolve pessoas, portanto é humana, social e 
merece respeito. A reforma apresentada pelo 
governo é uma imposição, é injusta, penaliza 
os trabalhadores, sobretudo os mais pobres, e 
acaba com o sonho da aposentadoria. Somos 
totalmente contra as propostas que tiram direitos 
trabalhistas, sindicais, sociais e previdenciários. 
Vamos continuar mobilizando os trabalhadores 

e, por intermédio da ação sindical unificada, 
pressionar o governo e o Congresso Nacional 
e mostrar à sociedade brasileira a verdade 
sobre o tema.

Defendemos medidas contra a recessão, 
que garantam a retomada do desenvolvimento 
econômico, com geração de emprego e manu-
tenção dos direitos, exigimos o restabelecimen-
to do diálogo democrático e defendemos medi-
das que acabem com os privilégios e beneficiem 
o setor produtivo e a classe trabalhadora”.
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