
Editorial

 É revoltante ver a grande mídia fazer 
propaganda, travestida de jornalismo, em prol da 
reforma da previdência (PEC 06/2019) do 
governo Jair Bolsonaro (PSL). Além das 
distorções e omissões, fazem farto uso de 
mentiras. Propagam que a reforma visa cortar 
privilégios! Escondem sorrateiramente que os 
verdadeiros privilegiados (grandes empresários 
sonegadores do INSS, beneciários de isenções 
scais e desonerações, banqueiros etc.) 
continuarão intocáveis. Querem fazer a classe 
trabalhadora pagar pela crise econômica que 
assola o Brasil desde 2013.
 A maior novidade trazida pela PEC 
06/2019, nunca mencionada pelos meios de 
comunicação,  é que futuras alterações 
previdenciárias não mais necessitarão de 
emendas constitucionais, vigorando então a 
chamada desconstitucionalização, em que toda 
mudança passa a ser feita através de  Lei 
Complementar (LC). A medida torna o processo 
mais simples e célere e, por conseguinte, 
altamente lesivo para os que produzem toda a 
riqueza deste País: a classe trabalhadora. A PEC 
autoriza mudanças contínuas e graduais. Por 
exemplo, a idade mínima para concessão da 
aposentadoria vai ser aumentada toda vez que o 
IBGE indicar aumento na expectativa de vida do 
povo brasileiro. Portanto, não importa qual a 
idade mínima que seja aprovada nesta reforma. O 

governo pode até ceder e diminuir. Isto não altera 
o grande ataque, que consiste em retirar a 
salvaguarda constitucional, permitindo que 
futuras alterações no sistema previdenciário 
ocorram a toque-de-caixa conforme as 
necessidades do mercado nanceiro.
 

 Outra grande alteração deliberadamente 
negligenciada é o sistema de capitalização. Esta 
aberração no sistema previdenciário, fruto do 
ideário neoliberal, já implantado em outros países 
latino-americanos (a exemplo do Chile), também 
será regulamentada por LC. O sistema de 
capitalização elimina o princípio de repartição e 
solidariedade previdenciário. Como seria de se 
esperar, quem vai gerenciar a nova previdência 
serão os bancos. Sabemos o quanto será 
descontado de nosso salário, mas não temos 
garantia de quanto recebermos na aposentadoria. 
O valor do benefício vai depender não somente do 

t empo  de  pagamen to  do  mesmo ,  mas 
principalmente da rentabilidade (ou não!) da 
a p l i c a ç ã o   n a n c e i r a  n o  m o m e n t o  d a 
aposentadoria.
 Mais uma omissão avi l tante é  a 
transferência dos fundos previdenciários para 
sistema nanceiro (bancos).  Os fundos 
previdenciários, uma verdadeira poupança dos 
trabalhadores,  que hoje provavelmente 
ultrapassam R$ 3 trilhões (líquidos!), vai 
gradativamente passar para as mãos dos 
banqueiros. Um verdadeiro roubo daquilo que já 
f o i  acumulado  e  consco  das  fu tu ras 
contribuições. Fica estabelecido, portanto, mais 
uma transferência institucional de renda dos mais 
pobres para os super ricos.
 Não aceitaremos nenhuma reforma da 
previdência. Não existe reforma boa para os 
trabalhadores no horizonte. Qualquer alteração 
constitucional em termos previdenciários visa 
retirar direitos, trazer insegurança e sofrimento e 
impedir que milhões de pessoas tenham uma 
velhice tranquila e digna. Para acabar com o 
privilégio dos sonegadores e demais parasitas do 
erário público, basta vontade política. Não 
cairemos neste engodo. Vamos lutar até o m 
contra este que é o maior ataque já desferido 
contra a classe trabalhadora brasileira. Rumo à 
greve geral, a forma mais efetiva de luta contra 
esse duro golpe.

Governo esconde a verdade
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oComo fica a partir de 1  de jan/2020: 

A mulher levará mais tempo para atingir o limite total de pontos para 
obter a aposentadoria equivalente a 100% da média simples dos salários 
no tempo de contribuição. 
Caso contrário, a aposentadoria será apenas 60% da média dos salários 
de contribuição

+ 20 anos de contribuição

Regra de Transição para
quem já está trabalhando

Aposentadoria por Idade e tempo de 
contribuição 

30anos 35anosTempo de Contribuição

Idade + tempo (regra de pontos) pontos86
pontos100 pontos105

pontos96
A partir de 1º/janeiro/2020
Acresce um ponto a cada ano até atingir:

62 anos 65 anos

 O presidente Jair Bolsonaro (PSL) enviou à 
Câmara Federal a Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) 06/2019, no dia 20 de fevereiro, que provoca 
profunda mudança na Previdência Social, sob justicativa 
de decit previdenciário, envelhecimento e aumento da 
população.
 Na verdade, a Reforma da Previdência fere por 
morte todas as garantias previdenciárias asseguradas pela 
atual Contituição Federal. As novas regras do Governo 
Bolsonaro retiram toda segurança jurídica e abre espaço 
para um maior retrocesso social.
 A Reforma da Aposentadoria determina que as 
regras ainda serão alteradas por lei complementar. Ou seja, 
se a proposta do governo for aprovada na Câmara Federal e 
no Senado, a aposentadoria poderá sofrer mais ataques.
    Confria nesta edição.

Escondem sorrateiramente 
que os verdadeiros 

privilegiados (grandes 
empresários sonegadores do 

INSS, beneficiários de 
isenções fiscais e 

desonerações, banqueiros 
etc.) continuarão intocáveis 
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Reforma da Previdência interessa ao sistema nanceiro
Quem ganha com a mudança são os bancos, pois a PEC 06/2019 determina a aposentadoria privada

Regra atual

Se a PEC passar

 No Brasil, não existe sistema 
de capitalização obrigatório no Setor 
Privado, tampouco no Setor Público. 
O que existe é a previdência 
complementar, oferecida pelo sistema 
nanceiro, cuja adesão é voluntária.  
Após a reforma da previdência de 

2013, o teto da aposentadoria de 
alguns servidores, principalmente 
servidores federais, cou equivalente 
ao teto do INSS. O governo estimulou 
a adesão à previdência complementar 
(optativa).

Capitalização: aposentadoria privada 
e os interesses dos bancos

Três regras para 
enquadramento por 
tempo de contribuição:

25anos 30anos30anos 30anos

60anos 60anos

Regra Geral Atual
PEC 06/2019
(Transitória)

Tempo de 
contribuição

Idade

Valor da 
aposentadoria

60% da média, acrescidos de 
2% para cada ano de 

contribuição que exceder a 
20 anos de contribuição até o 

limite de 100%.

Rede Privada - Professore(a)s da Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Médio

Regra de Transição

Regra 1

25 anos de contribuição para mulher e 30 

anos de contribuição para homem+ idade e 

tempo de contribuição em 81 pontos 

(mulher) e 91 pontos (homem), com 

acréscimo de 1 ponto a partir de 2020, até 

limite de 95 pontos (mulher) e 100 pontos 

(homem), com possibilidade de lei 

complementar ajustar a pontuação após 

período de majoração.

Valor da aposentadoria: 60% da média, 

acrescidos de 2% para cada ano de 

contribuição que exceder a 20 anos de 

contribuição, até limite de 100%.

Regra 2

25 anos de contribuição para mulher e 30 

anos de contribuição para homem + 51 

anos de idade para mulher e 56 anos de 

idade para homem. A partir de 2020, a 

idade será acrescida de 6 meses a cada ano, 

até atingir 60 para ambos os sexos.

Valor da aposentadoria: 60% da média, 

acrescidos de 2% para cada ano de 

contribuição que exceder a 20 anos de 

contribuição, até limite de 100%.

Regra 3

30 anos de contribuição para mulher e 35 

anos de contribuição para homem + 56 

anos de idade para mulher e 61 anos de 

idade para homem. A partir de 2020 a 

idade será acrescida de 6 meses a cada ano, 

até atingir 62 anos de idade para

mulher e 65 anos de idade para homem.

Valor da aposentadoria: 60% da média 

aritmética simples, acrescidos de 2 ara cada 

ano de contribuição que exceder a 20 anos 

de contribuição, até limite de 100%.

 O presidente Jair Bolsonaro (PSL) enviou ao Congresso Nacional a 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 06/2019, no dia 20 de fevereiro, 
que provoca profunda reforma na Previdência Social, sob justicativa de 
decit previdenciário, envelhecimento da população e aumento 
demográco.
 Na verdade, a PEC promove o esvaziamento das garantias 
constitucionais, pois remete para lei complementar toda regulamentação 
da previdência. Isso signica o m da previdência pública, universal e 
solidária. A reforma prevê o “sistema obrigatório de capitalização 
individual”, que nada mais é uma “poupança individual”, com o dever de 
depósitos mensais, mas sem a garantia de quando e quanto irá usufruir dos 
valores na aposentadoria.
 Em suma, os trabalhadores renunciam à pequenas quantias de 
dinheiro todo mês para contribuição previdenciária, mas não terão 
nenhuma garantia de quando poderão solicitar o benefício, tampouco qual 
o valor será disponibilizado, lembrando que as regras poderão ser alteradas 
por lei complementar a qualquer momento.
 Um exemplo é o da idade mínima para aposentadoria, pois não se 
limitará ao previsto na PEC (62 anos para mulher e 65 anos para homem), 
que será periodicamente revista pelo Instituto Brasileiro de Geograa e 
Estatística (IBGE) sempre que conrmar aumento da expectativa de vida 
do povo brasileiro. A próxima avaliação da expectativa de vida ocorrerá em 
2024. 

Regra 1
30 anos de contribuição para mulher e 35 
anos de contribuição para homem+idade e 
tempo de contribuição equivalente a 86 
pontos para mulher e 96 pontos para 
homem. A partir de 2020 a pontuação sobe 
um ponto por ano até atingir 100 pontos 
para mulher e 105 pontos para homem.
Valor da aposentadoria: 60% da média 
aritmética simples, acrescidos de 2% para 
cada ano de contribuição que exceder a 20 
anos de contribuição, até limite de 100%.

Regra 2
30 anos de contribuição para mulher e 35 
anos de contribuição para homem + 56 
anos de idade para mulher e 61 anos de 
idade para homem. A partir de 2020 a 
idade será acrescida de 6 meses a cada 
ano, até atingir 62 anos de idade para 
mulher e 65 anos de idade para homem.
Valor da aposentadoria: 60% da média 
aritmética simples, acrescidos de 2% para 
cada ano de
contribuição que exceder a 20 anos de 
contribuição, até limite de 100%.

Regra 3 
28 anos de contribuição para mulher e 33 
anos de contribuição para homem: a pessoa 
deve cumprir um período adicional 
correspondente a 50% do tempo que, na 
data da promulgação da PEC, faltaria para 
atingir 30 anos de contribuição, no caso 
para mulher e 35 anos de contribuição para 
homem.
Valor da aposentadoria: média aritmética 
simples de todo período a partir de julho de 
1994.

Três regras para enquadramento por tempo de contribuição:

30anos 25anos35anos 25anos

Regra Geral Atual PEC 06/2019
(Transitória)

Tempo de 
contribuição

A partir de 2020 - acréscimo de 1 ponto até limite de 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
deverão aplicar imediatamente 

as regras da PEC no prazo de 180 dias.

Valor da aposentadoria
Ingresso no serviço público

de cargo efetivo até 31/12/2003
Ingresso no serviço público

de cargo efetivo após 31/12/2003

Totalidade da remuneração. O cálculo da aposentadoria 
será a média dos salários, desde que tenha 62 anos de 

idade (mulher) e 65 anos de idade (homem).

60% da média aritmética simples, acrescidos de 2% 
para cada ano de contribuição que exceder a 20 anos de 

contribuição, até limite de 100%.

Regra de Transição

55anos 62anos60anos 65anos
Idade

10 anos de serviço público 
e 5 anos no cargo

10 anos de serviço público 
e 5 anos no cargo

Aposentadoria 
Compulsória 
aos 75 anos

Servidores públicos - Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

30anos 35anos

100 105
pontos pontos

56anos 61anos

10 anos de serviço público 
e 5 anos no cargo

Idade + 
Tempo de Contribuição

86 96
pontos pontos

Quem ingressou em cargo público até a data de promulgação da PEC 06/2019 poderá 
optar por estas regras ou por nova regra a ser especificada pela lei complementar.

25anos 30anos30anos 30anos

50anos 60anos55anos 60anos

Regra Geral Atual
PEC 06/2019
(Transitória)

Regra de Transição

Tempo de 
contribuição

Idade
10 anos de serviço público 

e 5 anos no cargo
10 anos de serviço público 

e 5 anos no cargo

Rede Pública - Professore(a)s da Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Médio

25anos 30anos

51anos 56anos

10 anos de serviço público 
e 5 anos no cargo

Idade + 
Tempo de Contribuição 81

pontos

100 105
pontos pontos

91
pontos

A partir de 2020 - acréscimo de 1 ponto até limite de 

Valor da aposentadoria
Ingresso até 31/12/2003 Ingresso após 31/12/2003

Totalidade da remuneração,observando que o cálculo 
será a média aritmética simples, e desde que tenha 60 

anos de idade para ambos os sexos.

60% da média aritmética simples, acrescidos de 2% 
para cada ano de contribuição que exceder a 20 anos 

de contribuição, até limite de 100%.

 O sistema de capitalização 
ou aposentadoria privada, prevista 
na PEC, será denido por lei 
complementar. O que facilita a 
aprovação pelo Congresso Nacional 
– Câmara de Deputados e Senado 
Federal. A regra abre a possibilidade 
de exclusão da contr ibuição 
patronal/Estado. O que viola a 
g a r a n t i a  c o n s t i t u c i o n a l  e 
solidariedade da previdência social. 
 A PEC prevê as seguintes 
regras para aposentadoria privada: 
modalidade de contribuição denida 
de caráter obrigatório para quem 
aderir; conta vinculada individual; 

piso básico de um salário mínimo 
para benefícios que substituam  
salário de contribuição; gestão das 
r e s e r v a s  p o r  e n t i d a d e s  d e 
previdência pública e privada; e 
possibilidade de contribuições 
patronais, do trabalhador, dos entes 
federativos e do servidor. Além disso, 
a lei complementar denirá quem 
serão os segurados obrigatórios, 
como benefício programado de idade 
a v a n ç a d a ;  b e n e f í c i o s  n ã o 
programados, como maternidade; 
incapac idade  t emporá r ia  ou  
permanente; morte do segurado e 
risco de longevidade do beneciário.

Governo quer que você trabalhe até morrer 
ou morra antes de se aposentar

Governo mente: o pior está por vir!Valor da aposentadoria Trabalhador(a) no sistema de Economia Familiar, como produtor(a) rural,
 extrativista e pescador(a) = 1 salário mínimo.

30anos 20anos35anos 20anos

60anos

60anos de idade
55 60

anos de
idade

anos de
idade

62anos65anos 65anos

Regra Geral Atual PEC 06/2019 (Transitória)

PEC 06/2019 (Transitória)

Regra de Transição

Regra de Transição

Tempo de 
contribuição

Idade 15 anos de contribuição

20 anos de contribuição

15 anos de contribuição

15anos 15anos

60anos 65anos

Valor da aposentadoria com a PEC (Transitória e Transição)
60% da média, acrescidos de 2% para cada ano de contribuição que 

exceder a 20 anos de contribuição até o limite de 100%.

A partir de 2020, o tempo de 
contribuição será acrescido de 06 

meses, até atingir 20 anos.

Regime Geral de Previdência Social (RGPS) Trabalhadore(a)s Rurais

Regime Geral de Previdência Social (RGPS) Trabalhadore(a)s Urbano(a)s

A partir de 2020, o tempo de 
contribuição será acrescido de 
06 meses até atingir 20 anos.

ou + +
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Governo aumenta taxa de 
contribuição dos trabalhadores

Taxa de Contribuição da Aposentadoria da PEC 06/2019

A Reforma da Previdência prevê que Estados com decit nanceiro ou previdenciário – como é 
o caso do Paraná – devem estabelecer a taxa mínima de contribuição dos servidores para 
aposentadoria em 14%.

Trabalhadore(a)s em geral Servidore(a)s Público(a)s

1 salário mínimo: 1 salário mínimo:

Acima de 1 salário mínimo até R$2 mil Acima de 1 salário mínimo até R$2 mil

R$2 mil até R$3 mil R$2.000,01 até R$3 mil

R$3.000,01 até R$ 5.839,45 (teto do INSS) R$3.000,01 até R$ 5.839,45 (teto do INSS)

R$ 5.839,45 até R$ 10.000,00

R$ 10.000,01 até R$ 20.000,00

R$ 20.000,00 até R$ 39.000,00

R$ 39.000,01 em diante

7,5% 7,5%

9% 9%

12% 12%

14% 14%

14,5%

16,5%

19%

22%

Diferente do que diz a propaganda do Governo Bolsonaro e nos meios de comunicação, a PEC da Reforma da 
Previdência prevê aumento da taxa de contribuição para aposentadoria. Até quem ganha menos passa a pagar 
percentual maior ao estabelecido no regime atual xado em 8%, 9% e 11%. Conra a nova regra abaixo:

Idosos em situação de pobreza
Pessoa que possui renda familiar per capta 
inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo:

- R$ 400,00 a partir dos 60 anos
- Um salário mínimo a partir de 70 anos

 60% da média de todos os salários se o tempo de contribuição for igual ou menor que 20 anos. Nos casos superiores 
a 20 anos de contribuição, acrescem 2% sobre o valor do benefício a cada ano a mais. Aposentadoria por 
incapacidade permanente resultante de acidente ou doença de trabalho: média de todas as contribuições.

Valor da aposentadoria por invalidez

Regra atual

Regra atual

Regra geral da PEC 06/2019 para setor privado

Regra geral da PEC 06/2019 para setor privado (transitória)

Média dos 80% maiores 
salários do período de 
contribuição do segurado.

Agente 
Penitenciário

55 anos de idade para Mulher e Homem
30 anos de contribuição /25 anos efetivo no cargo.Policial

55 anos para Mulher e Homem 30 anos de contribuição 
e 25 anos no efetivo exercício da profissão

Pensão por morte e acúmulo de aposentadoria

Acumulação de benefícios:

O valor da pensão por morte será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria ou daquela 
que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescido de 10% por 
dependente, até máximo de 100%.
A condição de dependente é determinada na data do óbito, inclusive em relação ao filho inválido ou dependência 
considerada grave. A cota é encerrada com a perda da qualidade de dependente.

O beneficiado pode optar pelo valor integral da pensão mais vantajosa e de uma parte de cada uma das 
demais pensões da seguinte forma:
 - 80% para 1 salário mínimo
 - 60% para 1 a 2 salários mínimos
 - 40% para 2 a 3 salários mínimos
 - 20% para 3 salários mínimos

É possível acumular pensão 
e aposentadoria, respeitada 
a regra: 2 anos de união e 
apenas  v i t a l í c i a  se  o 
parceiro sobrevivente tiver 
mais de 44 anos.

Marcelo Ubiali Ferracioli - Presidente

Carina Alves da Silva Darcoleto - Vice-presidenta

Hebe Gonçalves - Primeira-secretária

Peterson Marino - Segundo-secretário
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