Reforma da Previdência: Trabalhar até morrer!
As novas regras, se aprovadas, serão aplicadas aos trabalhadores dos setores
público e privado. A única categoria que não será afetada pelas novas normas
previdenciárias é a dos militares. Os trabalhadores que almejarem se aposentar
recebendo a aposentadoria integral deverão contribuir por nada menos que 49 anos.

O que é a Proposta de Reforma da Previdência?
A proposta de Reforma que quer acabar com sua aposentadoria.

• Idade de aposentadoria
Tanto o homem quanto a mulher só poderão se aposentar após completarem 65
anos, à exceção de militares. Pela proposta, quem não contribuir dos setores
público e privado por pelo menos 25 anos não terá direito de se aposentar,
mesmo que alcance a idade mínima de 65 anos;

• Tempo mínimo de contribuição
O prazo mínimo de contribuição para a Previdência Social será elevado de 15
anos para 25 anos. Para receber aposentadoria integral, sem descontos, o
trabalhador tem que começar a trabalhar aos 16 anos, não pode ficar
desempregado, e ainda terá que contribuir durante 49 anos para se aposentar
aos 65 anos. Isso é impossível!!

• Condições especiais, pessoas com deficiência e
aposentadoria por incapacidade
Os trabalhadores submetidos a condições especiais de trabalho, prejudiciais à
saúde, assim como as pessoas com algum tipo de deficiência não poderão ser
aposentar com menos de 55 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição.

• Pensão por morte
O valor pago à viúva ou ao viúvo passará a ser de 50% do valor do benefício
recebido pelo contribuinte que morreu com um adicional de 10% para cada
dependente do casal. As pensões também não serão mais vinculadas ao salário
mínimo. O INSS pagará 100% do benefício apenas aos pensionistas que tiverem
cinco filhos. Além disso, o valor extra pago por conta do número de dependentes
não será agregado à pensão no momento em que os filhos completarem 18
anos. Também não será possível acumular esse benefício com outra
aposentadoria ou pensão.

• Para as mulheres a maldade da Proposta é muito maior
Se hoje a regra permite que as mulheres se aposentem 5 anos antes,
considerando que a maioria trabalha fora, cuida dos filhos e dos afazeres
domésticos, agora o Governo propõe aposentadoria igual ao dos homens. As
mulheres têm o direito à aposentadoria diferenciada devido às condições que

lhes são impostas: Elas recebem menos e, em média, trabalham 5 horas a mais
que os homens. As mulheres negras são as mais prejudicadas considerando o
preconceito e a exploração.

• Aposentadoria rural
Os trabalhadores rurais, que até agora não eram obrigados a contribuir para o
INSS, terão de fazer contribuições para se aposentar. Valerá a idade mínima dos
65 anos.

• Idoso deficiente
Querem acabar com o Benefício de Prestação Continuada (BPC) que é pago às
pessoas idosas e com deficiência de famílias pobres. A idade mínima para
receber este direito vai aumentar de 65 para 70 anos.

