
1- Inviabiliza o direito ao desenvolvimento socioeconômico do país e a erradicação da 
pobreza, mantendo as desigualdades que colocam o Brasil na vergonhosa 75ª posição 
no ranking do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano);

2- Congela os salários de servidores públicos e veta o aumento do Salário Mínimo;

3- Elege os trabalhadores e os pobres, ou seja, aqueles que mais precisam do Estado 
para pagar a dívida do país;

4- A saúde e educação, segundo pesquisas, são duas das áreas mais demandadas pela 
população e serão as mais afetadas com a aprovação da PEC 55. O povo que precisa do 
SUS vai sofrer ainda mais com a redução de leitos hospitalares, medicamentos, profis-
sionais, equipamentos etc;

5- A aprovação da PEC terá efeitos nefastos sobre a política de assistência social no 
país. De acordo com nota técnica do instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
caso seja aprovado, irá impor uma redução de mais 54% aos recursos da área, compro-
metendo os avanços no combate à pobreza e à desigualdade. Um exemplo é o Programa 
Bolsa Família (PBF), que atende 13,8 milhões de famílias pobres e extremamente 
pobres, e o Benefício da Prestação Continuada (BPC), que garante um salário mínimo 
mensal a idosos e pessoas com deficiência que estão em condição de muita pobreza;

6- Não será possível incluir todos os brasileiros de 4 a 17 anos na escola, muito menos 
contar com professores competentes e bem formados;

7-  A PEC 55 prevê o fim dos concursos públicos por 20 anos;

Por que a população deve manifestar-se contra a PEC 
55/2016, atualmente em tramitação no Senado Federal:

8- Também congela os recursos para a educação pública. Serão suspensos programas de 
alfabetização, ocorrerá diminuição no número de vagas nas creches, nas escolas de Ensino 
Médio e Fundamental, nos Institutos e nas Universidades públicas. Haverá grande impacto 
sobre a parcela mais pobre da população e estímulo aos negócios privados na educação;

9- A PEC eleva a idade mínima de aposentadoria dos trabalhadores para 65 anos e 
condiciona o benefício máximo integral a 49 anos de recolhimentos, entre outros 
dispositivos. Os trabalhadores terão que trabalhar mais tempo sem nenhuma garantia 
de que conseguirão se aposentar;

10- Contribui para o aumento do número de desemprego no Brasil.

Contra a PEC 55, a Reforma da
Previdência e Seguridade Social
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Veja quem são os senadores da bancada do Espírito Santo no Senado 
que votaram a favor da destruição dos direitos básicos do povo, 
como saúde, segurança, educação, previdência e seguridade social

Magno Malta (PR)
Salário: 33,7 mil reais por mês
Auxílios: moradia, paletó, 
transporte aéreo e terrestre, 
alimentação etc.

Rose de Freitas (PMDB)
Salário: 33,7 mil reais por mês
Auxílios: moradia, paletó, 
transporte aéreo e terrestre, 
alimentação etc.

Ricardo Ferraço (PSDB)
Salário: 33,7 mil reais por mês
Auxílios: moradia, paletó, 
transporte aéreo e terrestre, 
alimentação etc.

Eles não precisam dos serviços de saúde e educação pública!

8- Também congela os recursos para a educação pública. Serão suspensos programas de 
alfabetização, ocorrerá diminuição no número de vagas nas creches, nas escolas de Ensino 
Médio e Fundamental, nos Institutos e nas Universidades públicas. Haverá grande impacto 
sobre a parcela mais pobre da população e estímulo aos negócios privados na educação;

9- A PEC eleva a idade mínima de aposentadoria dos trabalhadores para 65 anos e 
condiciona o benefício máximo integral a 49 anos de recolhimentos, entre outros 
dispositivos. Os trabalhadores terão que trabalhar mais tempo sem nenhuma garantia 
de que conseguirão se aposentar;
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