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APOSENTADORIA

Educação lança 
calendário 
de matrículas

Em SANTA cRuz

A Secretaria de Educa-
ção de Santa Cruz do Sul 
divulgou nesta quinta-
feira, dia 24, o calendário 
de matrículas para o ano 
letivo de 2020. Os docu-
mentos necessários para 
a realização de matrí-
cula, rematrícula, trans-
ferências e inscrições, 
podem ser conferidos 
nos decretos e editais 
que estão disponíveis 
no site www.santacruz.
rs.gov.br. O início das 
aulas, tanto para os alu-
nos da educação infan-
til como os do ensino 
fundamental e EJA, está 
previsto para o dia 17 de 
fevereiro. De acordo com 
a secretária de Educa-
ção, Jaqueline Marques, 
atualmente são atendi-
dos 11.100 estudantes na 
rede municipal.

Reforma da Previdência 
é aprovada. O que muda?
PEC paralela com 
modificações 
sugeridas ainda 
precisa de aprovação 
antes de voltar à 
Câmara

Depois de oito meses de 
tramitação no Con-
gresso Nacional, foi 

concluída na quarta-feira, dia 
23, a votação da proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
que reforma a Previdência. O 
texto será promulgado nos 
próximos dias, com os pontos 
aprovados pelo Senado e pela 
Câmara. Uma PEC paralela, 
com modificações sugeridas 
pelos senadores, ainda preci-
sa ser aprovada pelo Senado 
antes de voltar à Câmara.

O fatiamento ocorreu para 
evitar que a reforma inteira 
retornasse à Câmara dos De-
putados. Segundo o Senado, 
o texto aprovado em segundo 
turno vai resultar em econo-
mia de R$ 800,2 bilhões nos 
próximos 10 anos. O valor é 
inferior à proposta original do 
Governo, que pretendia econo-
mizar R$ 1,236 trilhão em uma 
década, e à proposta aprovada 
na Câmara, que previa eco-
nomia de R$ 933,5 bilhões no 
mesmo período.

O relatório do senador Tas-
so Jereissati previa impacto 
fiscal positivo de R$ 876,6 
bilhões. No entanto, a aprova-
ção de um destaque, durante 
a votação em primeiro turno, 
retirou as restrições ao pa-
gamento do abono salarial e 
desidratou a reforma em mais 
R$ 76,4 bilhões.

A PEC paralela, no entanto, 
prevê a recomposição de parte 
do impacto fiscal da reforma 
da Previdência por meio do 
fim de isenções para setores da 
economia e da criação de con-
tribuições de micro e pequenas 
empresas, que renderiam R$ 
155 bilhões ao Governo em 10 
anos. O texto paralelo prevê 
geração de economia de R$ 350 
bilhões a prefeituras e gover-
nos estaduais, ao reincluir es-
tados e municípios na reforma. 
Veja algumas das mudanças.

TRAbALhADOR uRbANO
|Proposta aprovada pela Câmara e pelo Senado: idade mínima de 62 anos para 

mulheres e 65 anos para homens após o período de transição, com tempo mínimo de 
contribuição de 15 anos para mulheres e 15 anos para homens que já contribuem para o 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Trabalhadores homens da iniciativa privada 
que ainda não entraram no mercado de trabalho terão de contribuir por pelo menos 
20 anos.

|PEC paralela: homens que ainda não entraram no mercado de trabalho também 
continuarão contribuindo por 15 anos.

SERvIDOR PúbLIcO fEDERAL
|Proposta do Governo aprovada pela Câmara e pelo Senado: idade mínima de 62 anos 

para mulheres e de 65 anos para homens após o período de transição, com tempo mínimo 
de contribuição de 25 anos para ambos os sexos e idades mínimas de aposentadorias 
para o serviço público federal. As idades mínimas continuarão fixadas na Constituição, 
com demais parâmetros definidos por lei complementar.

APOSENTADORIA RuRAL
|Proposta aprovada pela Câmara e pelo Senado: tema retirado na comissão especial da 

Câmara. Mantidas as regras atuais, com 55 anos para mulheres e 60 anos para homens, 
incluindo garimpeiros e pescadores artesanais. Apenas o tempo mínimo de contribuição 
para homens sobe para 20 anos, com a manutenção de 15 anos para mulheres.

|PEC paralela: manutenção do tempo mínimo de contribuição de 15 anos para tra-
balhadores rurais homens.

PROfESSORES
|Proposta do Governo: idade mínima de 60 anos para a aposentadoria de homens e 

mulheres, com 30 anos de tempo de contribuição.
|Proposta aprovada pela Câmara e pelo Senado: idade mínima de aposentadoria 

reduzida para 55 anos (homens) e 52 anos (mulheres), com cumprimento do pedágio de 
100%. Benefício vale para professores federais, da iniciativa privada e dos municípios 
sem regime próprio de Previdência.

cáLcuLO DE bENEfícIOS
|Proposta aprovada pela Câmara e pelo Senado: valor da aposentadoria de mulheres 

da iniciativa privada começará a subir dois pontos percentuais por ano que exceder 15 
anos de contribuição. Aposentadoria de homens só começará a subir depois de 20 anos 
de contribuição. Mudança permite a mulheres receber aposentadoria de 100% do salário 
médio com 35 anos de contribuição – cinco anos antes dos homens.

APOSENTADORIA POR INvALIDEz
|Proposta aprovada pela Câmara e pelo Senado: passa a ser de 60% da média salarial 

mais 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos, como no cálculo das aposenta-
dorias em geral.

|PEC paralela: acréscimo de 10% na aposentadoria por invalidez em caso de acidente 
de trabalho. Aposentadoria de 100% do valor em caso de doença neurodegenerativa ou 
incapacidade que gere deficiência.

PENSãO POR mORTE
|Proposta aprovada pela Câmara: pensão de pelo menos um salário mínimo para 

beneficiários sem outra fonte de renda, sem exigência de comprovação de renda dos 
demais membros da família. Pagamento de 100% para beneficiários com dependentes 
inválidos (deficiência física, intelectual ou mental) e para dependentes de policiais e 
agentes penitenciários da União mortos por agressões em serviço e qualquer circuns-
tância relacionada ao trabalho, como acidentes de trânsito e doenças ocupacionais.

|Proposta aprovada pelo Senado: nenhuma pensão poderá ser menor que um salário 
mínimo, em qualquer circunstância. Essa parte do texto não volta para a Câmara.

|PEC paralela: cota dobrada, de 20 pontos percentuais, na pensão por morte para os 
dependentes de até 18 anos de idade. Dessa forma, a pensão será de 100%, por exemplo, 
no caso de uma mãe com dois filhos menores de idade. Possibilidade de acúmulo de 
pensões em caso de dependente com deficiência intelectual, mental ou grave.

Oktobermoto 
começa nesta 
sexta-feira

NA OkTObER

Neste fim de semana 
tem adrenalina e diver-
são em Santa Cruz do 
Sul com a 17ª edição do 
Oktobermoto. O evento 
ocorre nos dias 25, 26 e 27 
de outubro, no Parque da 
Oktoberfest. Com uma 
programação intensa que 
inicia na sexta pela ma-
nhã, são esperados gru-
pos de todos os lugares 
do Estado e Brasil, além 
de países vizinhos como 
Uruguai e Argentina. 

Além dos exposito-
res, bandas, provas de 
cabo de guerra, banhei-
ra do Fritz, manobras e 
passeio motociclístico, a 
organização destaca na 
programação do evento 
a 3ª edição do Concurso 
Musa Oktobermoto Tatto 
2019. 

Quem quiser presti-
giar o evento, a entrada 
custa R$ 15 para público 
em geral. Motociclistas 
não pagam.


