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Reforma de Bolsonaro é o maior golpe
contra a Previdência em todos os tempos
boas razões para lutar contra a PEC 6/2019
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Idade mínima e tempo de contribuição

Será preciso ter 65 anos (homem) e 62 (mulher). Se levarmos em
conta a expectativa de vida nas regiões mais pobres do país, veremos que uma
boa parte dos trabalhadores não chegará à aposentadoria.
O tempo de contribuição mínimo passa a ser de 20 anos, mas o diPáginaCom
8
reito ao benefício integral só virá após 40 anos de contribuição.
20 anos
de contribuição (o tempo mínimo), o benefício será de 60%, subindo 2 pontos
percentuais para cada ano a mais de contribuição.
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Regra de transição para servidores (Regime próprio)

Para os servidores públicos em regime próprio, a transição entra em
uma pontuação que soma o tempo de contribuição mais uma idade mínima,
começando em 86 pontos para as mulheres e 96 para os homens.
A transição prevê um aumento de 1 ponto a cada ano, tendo duração
de 14 anos para as mulheres e de 9 anos
Março depara
2019 os homens. O período de transição termina quando a pontuação alcançar 100 pontos para as mulheres, em
2033, e a 105 pontos para os homens, em 2028.
A idade mínima começa em 61 anos para os homens. Já para as
mulheres, começa em 56 anos. Ao fim da transição, a idade mínima também
alcançará 62 anos para mulheres e 65 para os homens.
Importante: A PEC 6/206 autoriza o governo a fazer novas mudanças, inclusive nas regras de transição, por meio de leis complementares, que
precisam de maioria simples para aprovação no Congresso.

Reforma
da Previdência: Lutemos agora
Rurais e BPC: golpe nos mais pobres
para não perder nossos direitos

Para os rurais, a idade mínima de aposentadoria será de 60 anos,
para homens e mulheres. A contribuição mínima será de 20 anos.
É especialmente perversa a alteração do Benefício de Prestação
Continuada (BPC), que hoje garante um salário mínimo ao idoso de baixa renda
a partir dos 65 anos. Pela PEC 6/2019, a idade mínima para recebimento passa
aA70s anos.
Antessindicais
disso, receberá apenas R$ 400,00.
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22 de março tem nova mobilização nacional
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Pensão por morte
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Sistema de capitalização
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Existe rombo?? Números mostram que não
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proposta encaminhada pelo governo,
a idade mínima para recebimento

a integralidade da aposentadoria
aos que se aposentarem aos

dores brasileiros.

