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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

7

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 direito ao benefício integral só virá após
40 anos de contribuição. Com 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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Sinteps indica:
Vamos parar o Centro Paula
Souza em 15 de maio de
2019, contra a reforma da
Previdência e por nossas
reivindicações
Março
de 2019
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na alíquota de
Reforma da Previdência: Lutemos agora Mudança
contribuição
para não perder nossos direitos
Rurais e BPC: golpe nos mais pobres

Para os rurais, a idade mínima de aposentadoria
será de 60 anos, para homens e mulheres. A contribuição mínima será de 20 anos.
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22 de março tem nova mobilização nacional
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Pensão por morte

Servidores públicos

Sistema de capitalização
A farsa do “rombo”

Regra de transição para servidores (Regime próprio)
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Existe rombo?? Números mostram que não

balhadores brasileiros.

