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O QUE É A PREVIDÊNCIA
SOCIAL?
A Previdência Social é um seguro social onde o trabalhador participa
através de contribuições mensais. Essa contribuição garante ao
trabalhador, uma renda no momento de se aposentar.
Ela tem como missão, proteger os trabalhadores contra outros chamados
de riscos econômicos, como a perda de rendimentos por conta de doença,
invalidez, etc. A Previdência, não oferece apenas aposentadorias, mas
também benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade e pensão
por morte.
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VOCÊ SABE O QUE É A
REFORMA DA PREVIDÊNCIA?
A reforma da previdência é a alteração do conjunto de leis que envolvem as
regras de concessão e contribuição para a aposentadoria dos
trabalhadores.
Parte da regra da previdência está na constituição, como idade de
aposentadoria, por isso, ela deve ser realizada através de uma PEC
(Proposta de Emenda à Constituição).
Ela é um sistema de seguro obrigatório para todos os trabalhadores com
carteira assinada. Os trabalhadores autônomos e empresários também
podem contribuir para o sistema.
O agente público possui um sistema especial de previdência, assim como
os professores, com regras vantajosas. Quem não recebe renda, também
pode contribuir voluntariamente para a Previdência se assim optar.
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COMO FICARÁ A
APOSENTADORIA PARA
OS TRABALHADORES
Para os brasileiros que não entraram no mercado de trabalho ainda, os
homens se aposentaram aos 65 anos de idade depois de ter contribuído
por pelo menos 20 anos. Já as mulheres poderão se aposentar aos 62 anos
com contribuição de 15 anos.
Para quem já está contribuindo para o INSS, haverá algumas regras de
transição como:
Ÿ Aposentadoria por sistema de pontos;
Ÿ Por idade mínima com tempo de contribuição;
Ÿ Por idade;
Ÿ Pagando pedágio 100%;
Ÿ Pagando pedágio 50% (para quem tem apenas 2 anos para se

aposentar).
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COMO FICARÁ A
APOSENTADORIA ESPECIAL
Quem trabalha exposto a agentes químicos, físicos e biológicos, têm
direito à aposentadoria especial. Atualmente, o tempo mínimo de
contribuição varia entre 15, 20 e 25 anos, dependendo da atividade
proﬁssional.
Segunda a reforma, além do tempo mínimo de contribuição,
dependendo da atividade, será preciso cumprir as seguintes idade
mínima:
Ÿ Atividade especial de 15 anos: 55 anos de idade
Ÿ Atividade especial de 20 anos: 58 anos de idade
Ÿ Atividade especial de 25 anos: 60 anos de idade
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O QUE MUDA EM ALGUMAS
PROFISSÕES
Metalúrgico
Ÿ O tempo de contribuição em atividade especial continuará sendo

25 anos.
Ÿ É necessário completar a idade mínima de 60 anos para a

aposentadoria.
Ÿ Para ter renda integral, é necessário contribuir 35 anos, para as

mulheres, e 40 anos para homens.

Enfermeiro, industriário, aeroportuário e outras atividades insalubres
Ÿ A nova regra valerá para todos os proﬁssionais que estão expostos a

agentes nocivos, químicos e biológicos.
Ÿ Para que seja comprovada a insalubridade, é necessário uma

comprovação para conseguir a aposentadoria.
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Vigilante
Ÿ Vigilantes que não tem trabalho de insalubridade ou periculosidade,

terão aposentadoria comum.
Ÿ Quem terá aposentadoria especial é apenas quem tem exposição a

agentes insalubres.

Motoboy
Ÿ Não terá mais o risco à integridade f ísica como motivo para a

aposentadoria especial.
Ÿ Terão as mesmas regras dos trabalhadores do setor privado.

Professor
Ÿ No setor privado haverá uma alteração na idade mínima, de 57 anos para

mulheres e 60 anos para homens.
Ÿ O tempo mínimo passa a ser 25 anos em atividades do magistério.
Ÿ Na União exige 10 anos se serviço público e 5 no cargo.

Motorista de Ônibus e Caminhão
Ÿ A reforma exige a comprovação efetiva da exposição de risco à saúde.
Ÿ Com 25 anos de contribuição, consegue ter uma aposentadoria integral.
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PARA QUEM ESTÁ A UM PASSO
DA APOSENTADORIA
Para quem está perto da aposentadoria, faltando 2 anos pelas regras
atuais, terá uma opção a mais na regra de transição que será pedir a
aposentadoria por tempo de contribuição, mas precisará pagar um
pedágio de 50%.

Mas como funciona?
Atualmente, se faltar um ano para o trabalhador se aposentar, ele terá que
trabalhar um ano e meio, ou seja, 1 ano de trabalho + 50% do pedágio.
Caso falte 2 anos para se aposentar, o trabalhador terá que ﬁcar no
mercado por mais 3 anos.
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REGRAS DE TRANSIÇÃO
Para os trabalhadores que não estão perto de se aposentar, não é possível
usar o pedágio de 50%. As regras de transição, preveem 4 opções: sistema
de pontos, tempo de contribuição, idade e pedágio de 100% que falta para
se aposentar.

Sistema de pontos
O sistema de pontos consiste em somar a idade e o tempo de contribuição
para saber a pontuação atual. As mulheres precisará ter contribuído por
pelo menos 30 anos e os homens por pelo menos 35 anos.
A tabela de pontos sobe um ponto a cada ano. Ou seja, em 2019 quem tiver
86 pontos (mulheres) e 96 pontos (homens) poderá se aposentar. Já em
2020, será 87 pontos (mulheres) e 97 pontos (homens).
Assim, o trabalhador poderá se aposentar quando terá a pontuação
mínimo exigido na reforma naquele ano.
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Tempo de contribuição
O sistema por idade consiste no trabalhador cumprir a idade mínima para
se aposentar. Precisará ter contribuído para o INSS por 30 anos, no caso das
mulheres e 35 anos, no caso dos homens.
Essa transição para as novas idades mínimas irá durar 12 anos para as
mulheres e 8 anos para os homens. Ou seja, em 2027, valerá para todos os
homens a idade mínima de 65 anos. Já em 20311 valerá para todas as
mulheres a idade mínima de 62 anos.
Em 2019, a reforma prevê que a idade mínima começará aos 611 anos para
os homens e 56 anos para as mulheres. Além disso, sobre 6 meses por ano,
até atingir 62 anos para mulheres e 65 anos para homens.
Porém, não poderá se aposentar pelo valor integral do benefício, porque
apenas quem trabalhar por 40 anos terá direito a isso.

Pedágio 100%
O trabalhador poderá pagar um pedágio sobre o tempo que falta para se
aposentar. A regra estará disponível para todos os trabalhadores, e não só
para quem está perto de se aposentar, como no pedágio original.
O pedágio porém é maior, de 100%. Ou seja, se faltam três anos para se
aposentar, o trabalhador deverá trabalhar por mais três. Mas será exigida
também uma idade mínima, sendo 60 anos para homens e 57 anos para
mulheres.
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Essa nova forma de transição beneﬁcia especialmente os servidores
públicos. Cumprindo o pedágio, poderá se aposentar com o último salário,
se tiver entrado no serviço público até 2003.
Antes, somente aos 62 anos para mulher e 65 anos para os homens, era
possível levar o salário integral para aposentadoria.

Aposentadoria por idade
A modalidade de aposentadoria por idade, pelas regras atuais, exige um
tempo mínimo de contribuição de 15 anos. As mulheres podem se
aposentar aos 60 anos e os homens, aos 65 anos.
Pela proposta de reforma da Previdência, será exigido pelo menos 20 anos
de contribuição para essa modalidade de aposentadoria se for homem e
de 15 anos, se for mulher. E, ainda, idade mínima de 62 anos para as
mulheres.
A idade mínima para as mulheres sobe seis meses a cada ano, até chegar a
62 anos em 2023. E o tempo mínimo de contribuição aumenta em seis
meses a cada ano, até chegar aos 20 anos de contribuição para homens e
15 anos para as mulheres.
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AS ALTERAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA NÃO SERÃO
IMEDIATAS
O texto da reforma passará por um processo longo, onde inclui análise em
comissões, votação em dois turnos nas duas casas legislativas e ainda
estará sujeito à obstrução da oposição, que poderá alterar o processo.

As mudanças entrarão em vigor assim que for publicada a emenda
constitucional, depois da aprovação pela câmara e senado, mas há
diversos temas que precisarão de lei complementar para passar a valer,
inclusive o sistema de capitalização.
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