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SINDICATO SIGNIFICA
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- institui a necessidade de no mínimo de 20 anos de contribuição para aquisição do direito.

Entenda as regras de transição
Existirá regras de transição somente para os trabalhadores (as) que estiverem hoje a dois anos ou menos para se aposentar. São elas:
1 - Pontuação (soma da idade + tempo
de contribuição): parte de no mínimo 30
anos de contribuição, que acrescido da idade deve atingir 86 pontos para as mulheres
e 96 para os homens.

2 - Idade Mínima + Tempo de Contribuição: parte de 35 anos de contribuição
para homens e 30 anos para mulheres, desde que tenham a idade mínima de 61 anos
para homens e 56 anos para as mulheres,
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PARA REFLETIR
- Com o fim do sistema de solidariedade da Seguridade Social,
quem garante que os atuais aposentados e pensionistas continuarão recebendo?
- A PEC prevê que o sistema de
capitalização será obrigatório, porém quem fará essa fiscalização? Como fica o trabalhador (a) que não querer pagar?
- A proposta garante que quem já está incluído no atual sistema da Seguridade Social, permanecerá. E que após a aprovação
da Reforma, os novos contratos serão no sistema de capitalização. Mas o projeto não fala como essa migração de um modelo
para o outro. Como fica?
- Com quem ficará o dinheiro do pagamento de 20% das empresas para a Previdência?
Esses são apenas alguns pontos da proposta que geram muitas
dúvidas, até mesmo entre especialistas no tema. Por isso, é importante refletir, conversar com familiares, amigos e vizinhos, buscar se
informar ao máximo e lutar contra essa Reforma que prejudicará milhões de trabalhadores.

PARA SABER MAIS
Há ainda, outros pontos polêmicos que massacram a classe
trabalhadora como a diminuição do valor do benefício para aposentadoria por invalidez, a retirada do enquadramento de periculosidade da regra para aposentadoria especial, mudanças nas
pensões por morte, entre outros.
Por isso, com o objetivo de subsidiar os diretores sindicais no
debate com a base, a FTM-RS disponibilizou
a cartilha da PEC da Previdência “Saiba o
que está em risco”. O material foi elaborado
pela assessoria jurídica da Federação, escritório Woida, Magnago, Skrebsky, Colla
& Advogados Associados.
O material pode ser acessado
no site da FTM-RS, através do link:
http://www.ftmrs.org.br/arquivos/
file_5ca60a62b46b2.pdf
Além da cartilha, a Nota Técnica do Dieese, “PEC
06/2019: a desconstrução da Seguridade Social”, também é um
importante material de subsídio para dirigentes e todos que querem saber mais sobre a proposta.
A NT também está disponível no site da Federação: http://
www.ftmrs.org.br/arquivos/file_5cab536552d35.pdf

PRECISAMOS RESISTIR A ESSES ABSURDOS!

VAMOS ORGANIZAR A GREVE GERAL!
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