
A Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 
06/2019 que trata da 
reforma da Previ-
dência foi enviada e 
está em tramitação no 
Congresso Nacional. A 
g r a v i d a d e  d e s s a  
proposta é que ela propõe uma 
mudança estrutural no nosso sistema de Previdência 
Pública:

- Prevê a desconstitucionalização dos direitos previdenciários, ou seja, 
retira a Previdência da Constituição Federal e permite a 
regulamentação por meio de leis específicas, gerando grande 
insegurança em relação ao futuro dos direitos sociais.

 - A reforma indica a criação de um novo modelo de previdência social, em 
regime financeiro de capitalização, estimulando a privatização da 
Previdência Pública. A capitalização é uma espécie de poupança que o 
trabalhador faz para garantir a aposentadoria no futuro, na qual o 
dinheiro é investido individualmente, ou seja, não 'se mistura' com o dos 
demais trabalhadores. O modelo atual é o de repartição, no qual quem 
contribui paga os benefícios de quem já está aposentado. Com a 
capitalização, a previdência passa a ser administrada por gestores da 
iniciativa privada como bancos, seguradoras e fundos de pensão. A 
capitalização é o fim da Previdência Pública.

Como a

pode afetar os pescadores e 
pescadoras  artesanais?

  

 

Reforma da Previdência
 

NÃO À REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA!

A

precisa ser derrotada!

  PEC 06/2019

A PEC 06/2019 é 
um retrocesso e 
precisa ser  der-
rotada nas ruas e no 
Congresso. Diga não 
à essa Reforma da 
Previdência!

Ainda dá tempo 
de impedir que essa 

Reforma vire realidade. Precisamos fazer 
muita pressão popular para que os congressistas dêem ao assunto a 

importância que ele merece e barrem esse retrocesso!
Converse com seus companheiros, companheiras, vizinhos e 

vizinhas. 
É preciso fazer mobilizações nos municípios para pressionar 

vereadores e prefeitos para pressionarem os deputados e senadores 
a não apoiarem essas modificações. Não vamos aceitar calados e 
parados.

Vamos todas e todos à luta impedir o retrocesso e defender a 
Previdência Pública !

Realização:
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Benefício Como é agora?

Aposentadoria 
dos pescadores e 
pescadoras 
artesanais e 
trabalhadores 
rurais

Idade mínima: 55 anos para 
as mulheres e 60 anos para os 
homens. 

Tempo de contribuição: 15 
anos de contribuição ou 
comprovação de atividade 
rural para os segurados 
especiais.

Benefícios de 
Prestação 
Continuada 
BCP/LOAS

Um salário mínimo mensal ao 
idoso acima de 65 anos ou ao 
cidadão com deficiência 
física, mental, intelectual ou 
sensorial de longo prazo, que 
o impossibilite de participar 
de forma plena e efetiva na 
sociedade, em igualdade de 
condições com as demais 
pessoas. 

Pensão por 
morte

Não exige carência (número 
mínimo de contribuições para 
acessar o benefício). Tempo 
mínimo de convivência de 2 
anos entre o falecido/a e o 
cônjuge ou companheiro/a. O 
valor do benefício é integral e 
vinculado ao salário mínimo.

-A reforma penaliza mais 
fortemente pescadores e 
pescadoras artesanais, 
trabalhadores e traba-
lhadoras rurais, mulheres 
e idosos. Pescadoras e 

pescadores artesanais já 
estão sendo penalizados desde de janeiro de 

2019 com a Medida Provisória 871, que está em tramitação no 
Congresso e fez uma série de alterações na concessão de benefícios 
previdenciários, como a diminuição do prazo para acessar salário 
maternidade e pensão por morte, além de desconsiderar a 
declaração de sindicatos e colônias como documento que comprova 
o exercício da atividade rural e pesqueira.

-A reforma afeta particularmente as mulheres 
brasileiras. Afeta ainda mais fortemente as 
mulheres rurais e pescadoras artesanais que 
terão um aumento de 5 anos na idade mínima 
para Aposentadoria.

“A PEC prevê uma contribuição mínima
anual por núcleo familiar, que será 
obrigatória no valor de R$ 600 reais por ano...”

Como pode ficar se a
PEC 282 for aprovada?

Idade mínima:  será de 60 
anos para homens e 
mulheres. 

Tempo de contribuição: 20 
anos de contribuição. A PEC 
prevê uma contribuição 
mínima anual por núcleo 
familiar, que será obrigatória 
no valor de R$ 600 reais por 
ano.

Para os idosos com até 69 
anos, o valor o valor do 
benefício será de R$ 400 
reais.

O benefício será de um 
salário mínimo somente para 
os idosos acima de 70 anos. 

O valor pago na pensão por 
morte será 60% por família, 
mais 10% por dependente, 
não ultrapassando 100%. 
Será possível cumular 
pensões e aposentadorias, 
porém o segurando não 
receberá o valor integral. 

“A reforma afeta 
particularmente 
as mulheres...”
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