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Regras de transição da Reforma  
são cruéis, pág. 3

Viúvas e pensionistas poderão receber 
menos de 1 salário mínimo, pág. 2

Deputados Rosana Valle e Junior 
Bozzella votaram contra você, pág. 4
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A reforma da Previdência proposta por Jair 
Bolsonaro (PSL) e tutelada pelo presidente da 
Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM), foi apro-
vada em 1º turno, dia 10/07, por 379 x 131 votos. 
Ela vai apertar demais os direitos sociais e acabar 
gerando aumento de pobreza no médio e longo 
prazo. O estabelecimento de uma idade mínima 
de 65 anos para homem e 62 para mulher, as 
reduções nos valores de pensões para viúvas, 
40 anos de contribuição para obter o benefício in-
tegral e o novo cálculo que diminui o valor a ser 
pago, estão entre as principais críticas. No geral, 
são regras que dificultam o acesso e resultam em 
pagamentos menores do que os recebidos hoje. 

“São regras muito duras e que atingem em 
cheio 30 milhões de brasileiros que dependem 
diretamente desses benefícios para sua sobre-
vivência e de sua família”, disse a economista 
Denise Gentil, professora da UFRJ (Universi-

dade Federal do Rio de Janei-
ro) especializada em contas 
públicas e Previdência.

“O Brasil é muito generoso 
em desonerações e renúncias 
fiscais, que reduzem a arre-
cadação”, disse o advogado e 
presidente do Ieprev (Instituto 
de Estudos previdenciários) 
Roberto de Carvalho Santos. 
“O ideal seria rever isso e equi-
librar o cofre antes de partir 
para a retirada de direitos.” 

E ainda é real a dificuldade co-
mum de pessoas acima dos 50 
anos que ficam desempregadas 
e não conseguem se recolocar 
no mercado de trabalho.

Nada é tão ruim que não possa piorar. A Câmara 
dos Deputados aprovou, no 1º Turno, uma emen-
da ao texto da “reforma” da Previdência que 
permite que as viúvas e pensionistas recebam 
menos que 1 salário mínimo. A maldade veio no 
pacote da proposta de mudanças em relação à 
aposentadoria para mulheres.

Foram 344 votos a favor e 132 contra. O placar 
da votação mostrou apenas um voto a mais da 
oposição em relação à votação do texto base. 

A emenda restringe o pagamento de pensão por 
morte. O valor não poderá ser menor que um 

salário mínimo apenas 
se a pensão for a 
única renda de todos 
os dependentes da 
família.

Ou seja, uma viúva 
desempregada mas 
que tem um filho tra-
balhando não teria di-
reito ao mínimo. E os 
defensores da reforma 
falam em “combater 
privilégios”.

Vamos lutar pela aposentadoria e contra a Reforma no 2º Turno
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Ficou bem distante 
se aposentar com a 
reforma da Previdência

Viúvas e pensionistas poderão 
receber menos de 1 salário mínimo

Veja as regras de transição para 
o Regime Geral (RGPS)

1ª opção:

 ò Pedágio de 50% do tempo que faltar para atingir o mínimo de con-
tribuição, que é de 35 anos para homem e 30 anos para mulher

 ò Não depende da idade

 ò Pode ser usada por quem já tenha um mínimo de 28 anos de contri-
buição (mulher) ou 33 anos de contribuição (homem)

 ò Salário segue a regra atual do INSS: média de 80% das maiores 
contribuições com aplicação do fator previdenciário

2ª opção:

 ò Requisitos mínimos de idade (60 anos para homem e 57 para 
mulher) e de tempo de contribuição (35 anos se homem e 30 anos se 
mulher)

 ò Pedágio de tempo de contribuição igual ao quanto faltar para atin-
gir o requisito

 ò Valor dos proventos será igual a 100% da média de todos os salários

3ª opção:

 ò Direcionada a quem tem mais idade: 60 anos se mulher e 65 anos 
se homem, no mínimo. Contribuição de 15 anos para o homem e para 
a mulher, mas a idade exigida da mulher sobe gradativamente para 62 
anos até janeiro de 2023

 ò Valor dos proventos será calculado sobre a média de todos os salá-
rios de contribuição. Encontrada a média, serão 60% por 20 anos de 
contribuição e mais 2% por cada ano a mais até o máximo de 100% 
da média, exceto para a mulher, para a qual o acréscimo começa de-
pois de 15 anos de contribuição

4ª opção:

 ò Direcionada a quem tem mais tempo de contribuição, essa transição 
exige 56 anos de idade e 30 anos de contribuição para a mulher; e 61 
anos de idade e 35 anos de contribuição para o homem

 ò A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade exigida sobe gradativa-
mente até alcançar 62 anos para a mulher em 2031 e 65 anos para o 
homem em 2027

 ò Valor dos proventos segue a média de todos os salários com aplica-
ção de 60% por 20 anos mais 2% a cada ano a mais

5ª opção:

 ò A soma exigida começa em 86 pontos para a mulher e 96 pontos 
para o homem. Esses pontos são obtidos com a soma de idade e tempo 
de contribuição

 ò Mas a cada ano a soma exigida cresce um ponto até alcançar 100 
pontos para a mulher (em 2033) e 105 pontos para o homem (em 2028)

 ò O valor da aposentadoria segue a regra de 60% da média de tudo, 
crescendo 2% a cada ano.

Reforma vai aumentar a pobreza no Brasil
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Pressione estes deputados federais eleitos pela população da Baixada Santista para mudarem o voto no 2º Turno 
da Reforma da Previdência. Envie e-mails, mensagens no facebook, instagrans, telefone ou até cartas.

ROSANA DE OLIVEIRA VALLE
E-mail: dep.rosanavalle@camara.leg.br

Telefone: (61) 3215-5529

Facebook: RosanaValleOficial

Instagram: @RosanaValleOficial

Endereço: Gabinete 529 
Anexo IV - Câmara dos Deputados

NICOLINO BOZZELLA JUNIOR
E-mail: dep.juniorbozzella@camara.leg.br

Telefone: (61) 3215-5582

Facebook: jrbozzella

Instagram: @jrbozzella

Endereço: Gabinete 582 
Anexo III - Câmara dos Deputados

Vamos pressionar os deputados Rosana Valle 
e Junior Bozzella para mudarem os votos

REPROVADO
REPROVADO


