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Pelas novas regras, o trabalhador com 20
anos de contribuição começará recebendo 60% da
média das contribuições, com a proporção subindo
dois pontos percentuais a cada ano até atingir 100%
com 40 anos de contribuição. Caso o empregado
trabalhe por mais de 40 anos, receberá mais de
100% do salário de benefício, algo vetado
atualmente.
Durante o período de transição de 12 anos,
no entanto, o limite de 100% continuará valendo,
tanto para o setor público como o privado.

BOLETIM 739
Brasília, 21 de fevereiro de 2019

Aposentadoria por
incapacidade será menor
para alguns trabalhadores

Trabalhador contribuirá
40 anos para se aposentar

Empregado receberá 60% se doença
não for relacionada ao trabalho

com 100% do salário
FÓRMULA SUBSTITUIRÁ FATOR
PREVIDENCIÁRIO
O trabalhador precisará contribuir 40 anos
para aposentar-se com 100% da média do salário de
contribuição, informou nesta quarta (20) o
Ministério da Economia. A nova fórmula de cálculo
do benefício substituirá o fator previdenciário,
usado atualmente no cálculo das aposentadorias do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Atualmente, os benefícios do INSS são
calculados da seguinte forma: sobre a média dos
80% das maiores contribuições para a Previdência
incide o fator previdenciário, que mistura
expectativa de vida e tempo de contribuição. A
aplicação do fator previdenciário resulta em
aposentadorias mais elevadas para quem trabalha
mais tarde e em benefícios menores caso a
expectativa de vida da população aumente.

Rebatizada
de
aposentadoria
por
incapacidade permanente, a aposentadoria por
invalidez obedecerá a novos cálculos, segundo a
proposta de reforma da Previdência enviada nesta
quarta (20) ao Congresso. Pelo texto, somente
receberão 100% da média dos salários de
contribuição os beneficiários cuja incapacidade
estiver relacionada ao exercício profissional.
A proposta prevê o pagamento de 100% do
benefício somente para os casos de acidente de
trabalho, doenças relacionadas à atividade
profissional
ou
doenças
comprovadamente
adquiridas no emprego, mesmo sem estarem
relacionadas à atividade. Caso a invalidez não tenha
relação com o trabalho, o beneficiário receberá
somente 60% do valor. Hoje, todos os aposentados
por invalidez recebem 100% da média de
contribuições.
Fonte: Agência Brasil
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BPC será de R$ 400 para
idosos de 60 a 69 anos

Márcio Pochmann:
capitalização acaba com
a seguridade social
O economista Marcio Pochmann diz
que o regime de capitalização para
aposentadoria e pensão, instituído pela PEC
da Previdência, destrói o modelo de
seguridade
social
implantado
pela
Constituição Federal em 1988.
Segundo ele, a o regime de
capitalização se fundamenta na contabilidade
individual, “tornado o que hoje é um direito
de todos numa mercadoria para poucos”.
Para justificar o fim do sistema público
de aposentadoria e pensão, o economista diz
que o governo Bolsonaro e sua equipe
econômica apelam para dados duvidosos,
como considerar evolução do gasto de pessoal
entre períodos de expansão e estagnação
econômica.
“No meio do terrorismo adotado pelo
governo para reduzir direitos sociais e
trabalhista, segue a dica patronal de que se
cair o custo de contratar, empresa cria
emprego. Em geral, patrão não contrata
porque a mão de obra é barata, mas quando
há demanda para seus produtos e serviços”,
afirmou por meio do Twitter.

Fonte: Portal Vermelho

O ajuste no valor do Benefício de Prestação
Continuada (BPC) para quem tem entre 60 e 69
anos será feito por meio de lei ordinária, de
acordo com a proposta de reforma da Previdência
apresentada nesta quarta-feira (20).
Pela proposta, a partir dos 60 anos, os
idosos receberão R$ 400 de BPC. A partir de 70
anos, o valor sobe para um salário mínimo.
“Até que tenha a lei do benefício, o valor
será de R$ 400. O salário mínimo aos 70 anos é
uma garantia constitucional que permanece”,
disse o secretário Especial de Previdência e
Trabalho, Rogério Marinho.
Atualmente, o BPC é pago para deficientes,
sem limite de idade, e idosos, a partir de 65 anos,
no valor de um salário mínimo. O benefício é
concedido a quem é considerado em condição de
miserabilidade, com renda mensal per capita
inferior a um quarto do salário mínimo.
Pela proposta do governo, também será
condição para ter o benefício quem tem
patrimônio inferior a R$ 98 mil (Faixa I do
programa Minha Casa, Minha Vida).
Para Marinho, atualmente, não há nitidez
entre o que é Previdência e o que assistência.
“Precisamos ajudar essas pessoas, é um pacto
moral que nós temos. Ao mesmo tempo, a gente
não pode fragilizar o sistema contributivo”, disse
ao explicar sobre a nova idade proposta para
receber o salário mínimo.
Fonte: Agência Brasil
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Reforma tem que ser
aprovada na Câmara e no
Senado em dois turnos
A Proposta de Emenda à Constituição
da reforma da Previdência entregue nesta
quarta (20) pelo presidente Jair Bolsonaro ao
Congresso Nacional vai tramitar na Câmara
dos Deputados como PEC 6/2019.
A matéria será analisada pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ),
que, no prazo de cinco sessões do plenário,
deve se pronunciar sobre sua admissibilidade
e votar parecer elaborado pelo relator. A CCJ
vai analisar se a proposta está de acordo com
a Constituição Federal.
Se o texto for aprovado na CCJ, o
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEMRJ), designará uma comissão especial para
análise do mérito da proposição. Esse
colegiado terá o prazo de 40 sessões do
plenário, a partir de sua constituição, para
aprovar um parecer. Apenas na comissão

especial poderão ser apresentadas emendas,
com o mínimo de 171 assinaturas de
deputados cada uma, no prazo de dez sessões.
Após a publicação do parecer e
intervalo de duas sessões, a proposta será
votada em plenário, em dois turnos de
discussão e votação. Entre os dois turnos há
um intervalo de cinco sessões do plenário.
Para ser aprovada, a PEC precisa ter,
em dois turnos, 308 votos dos deputados
(3/5), em votação nominal.
Senado - Aprovada, a proposta segue
para o Senado, onde será analisada apenas
pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo
plenário da Casa. No Senado, a PEC também
precisa ser aprovada em dois turnos. Para a
aprovação, são necessários 49 votos dos
senadores (3/5) em cada turno.
Se o Senado aprovar a proposta
recebida da Câmara com o mesmo conteúdo,
o texto será promulgado pelo Congresso
Nacional e torna-se uma emenda à
Constituição. No caso de a Casa aprovar texto
diferente do da Câmara, a PEC volta para ser
analisada pelos deputados.
Para uma emenda ser promulgada, o
mesmo texto precisa ser aprovado pelas duas
Casas. As novas regras passam a valer após a
promulgação pelo presidente do Congresso.
Fonte: Agência Brasil
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Empresas deixarão de
recolher FGTS de
empregados aposentados
Os empregados aposentados que
voltarem a trabalhar não terão o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
recolhido pelo empregador. A mudança
consta da proposta de reforma da Previdência
enviada nesta quarta-feira (20) ao Congresso
Nacional.
O texto também estabelece que o
aposentado deixará de receber a multa de
40% do FGTS em caso de demissão. Esses dois
pontos foram incluídos na proposta de
emenda à Constituição e precisam ser
aprovados por três quintos da Câmara dos
Deputados e do Senado em dois turnos.
Segundo o secretário de Previdência da
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
do Ministério da Economia, Leonardo Rolim, o
governo quer mudar as regras por entender
que o empregado aposentado já está
protegido pela Previdência Social.
Em relação às contratações anteriores à
promulgação da reforma da Previdência, o
aposentado demitido poderá sacar os
depósitos dos empregados no Fundo de
Garantia, mas sem a multa de 40%. Para
empregos futuros, no entanto, o aposentado
não terá mais direito ao FGTS.
Anistiados políticos - A proposta de
reforma da Previdência também prevê que os
anistiados políticos passarão a contribuir para

a seguridade social nos mesmos termos da
contribuição do aposentado e do pensionista
da Previdência dos Servidores Públicos
Federais. O governo também quer proibir a
acumulação da reparação mensal de anistiado
político com a aposentadoria. O anistiado
poderá escolher receber o maior benefício.
A proposta de reforma da Previdência
foi detalhada no Ministério da Economia
numa coletiva que durou quatro horas e meia.
Participaram da entrevista o secretário
especial adjunto de Previdência e Trabalho,
Bruno Bianco; o secretário de Previdência,
Leonardo Rolim, e o secretário adjunto de
Previdência, Narlon Gutierre.
Também concederam explicações o
procurador-geral adjunto de Gestão da Dívida
Ativa da União, Cristiano Neuenschwander, e
o diretor de Programa da Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho, Felipe Portela. No
meio da coletiva, o secretário Especial de
Previdência e Trabalho, Rogério Marinho,
apareceu e conversou por alguns momentos
com os jornalistas.
Fonte: Agência Brasil
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Novo áudio, de Bolsonaro
com Onyx, revela medo de
retaliação de Bebianno
Em nova conversa conversa divulgada nesta
quarta-feira, 20, o presidente Jair Bolsonaro destaca
o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni , para
negociar com o ex-ministro da Secretaria-Geral da
Presidência Gustavo Bebianno.
Bolsonaro mostrou-se preocupado com o
fato de ainda ser representado em processos
judiciais por Bebianno, que é advogado por
formação. Onyx disse a Bolsonaro que teria uma
conversa reservada com Bebianno ainda nesta tarde
e prometeu "acertar" a questão.
Segundo o jornalista Robson Bonin, do jornal
O Globo, a conversa foi ouvida "a partir de um
telefonema aparentemente acidental do ministro da
Casa Civil para um jornalista do Globo, enquanto
estava reunido com o presidente".
Bebianno falou com o presidente através de
mensagens escritas e pelo menos 13 mensagens de
áudio; nelas, Bolsonaro faz vários ataques à mídia e
sugere que Bebianno vaza informações de governo.

BOLETIM CONTRICOM
Presidente
ALTAMIRO PERDONÁ
Secretário Geral
MIRALDO VIEIRA DA SILVA
Secretário de Finanças
AROLDO PINTO GARCIA
Secretário para Assuntos de Comunicação
WILSON GERALDO SALES DA SILVA
Redação e Edição
INSTITUTO DOIS CANDANGOS

Leia, a seguir, a transcrição da conversa:
— Você vai conversar com ele sobre as
ações? — pergunta Bolsonaro.
Onyx confirma que abordará o assunto na
conversa.
— Se ele (Bebianno) me cobrar
individualmente o mínimo, eu to f... Tem que
vender uma casa minha para poder pagar — disse
Bolsonaro.
Onyx também informa ao presidente sobre
contatos que teve com o ex-ministro, por meio de
intermediários, após o jornal "Folha de S.Paulo"
publicar nesta quarta-feira uma nota sobre a
suposta intenção de Bebianno de juntar
documentos para contar histórias sobre a
campanha de Bolsonaro e o período em que ficou
no governo.
Sobre a potencial ameaça, Onyx diz ao
presidente que Bebianno teria "dado a palavra" de
que não faria mais declarações sobre a polêmica
envolvendo Carlos Bolsonaro e a troca de
mensagens dele com o presidente.
— A Folha deu uma nota e o Antagonista
acabou de reproduzir e ele (Bebianno) acabou de
ligar e pediu para tirar. Que é o seguinte... Que ele
estava preparando documentos e não sei o quê
para atacar. Ele disse ao Jorge (possivelmente
Jorge Oliveira, subchefe de Assuntos Jurídicos do
Planalto): "o que eu tinha para fazer, eu fiz ontem.
Eu não dou mais nenhuma palavra, acabou tudo
ontem. Eu to te dando a minha palavra. Ok?"
Então, agora, no fim da tarde, para tu saber, eu
vou lá dar uma conversada com ele.
Fonte: Brasil247
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