
ENTENDA NA PRÁTICA QUAL O IMPACTO NA SUA VIDA.

EXEMPLO: 

QUEM COMEÇOU A TRABALHAR, NA SAÚDE, EM 2003, COM 23 ANOS, QUANDO 
PODERÁ SE APOSENTAR?

REGRA ATUAL - EM 2028, VALOR INTEGRAL, COM 25 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA -  EM 2041, COM 61 ANOS E 6 MESES DE IDADE, 
VALOR PROPORCIONAL A 96% DO VALOR INTEGRAL, SE TIVER 37 ANOS E 6 
MESES DE CONTRIBUIÇÃO.

TRABALHAR MAIS PARA GANHAR MENOS!



EXEMPLO

Furtada, em 2022, terá 58 anos, com tempo de contribuição de 4 anos como vendedora e 25 anos como 
enfermeira hospitalar.

Tem direito a aposentadoria especial? 
SIM, possui 25 anos de contribuição especial.

Tem direito a aposentadoria especial? 
NÃO, não atingiu idade mínima de 60 anos. 
Em 2024, quando fizer 60 anos, também não 
poderá, eis que a soma de idade+tempo de 
contribuição especial não atingiria 91 pontos.

Poderia se aposentar por tempo de 
contribuição?
SIM, Desde 2020, utiliza-se o multiplicador 1,2 
para converter 22 anos de especial em comum 
(22x 1,2 = 26,4 anos). Soma-se o tempo de 
vendedora com o tempo especial convertido em 
comum (4 + 26,4 = 30,4 anos).

Pode se aposentar por tempo de contribuição? 
NÃO.  Não existirá mais esta modalidade. 
Conseguiria se aposentar, pela regra geral, em 
2026, aos 62 anos, com 33 anos de contribuição, 
caso continuasse sempre contribuindo.

Qual seria o valor da aposentadoria? Valor 
integral.

Qual seria o valor da aposentadoria? 
Pela regra geral, em 2026, 86% do valor da 
aposentadoria integral. 

Quadro Comparativo

REGRA ATUAL REGRAS DA REFORMA

Não há idade mínima IDADE MÍNIMA - 60 ANOS !!!!

25 anos de trabalho em condições especiais por 
exposição a agentes biológicos nocivos;

Tempo de contribuição (SAÚDE) + idade = 86 
pontos. 
Acréscimo de 1 ponto, a partir de 2020, até chegar 
a 99 pontos, em 2029.
(2019- 86, 2020- 87, 2021- 88, 2022- 89...)

Comprovação do contato permanente com os 
elementos nocivos (prova PPP (Perfil 
Profissiográfico Previdenciário) e/ou perícia;

Comprovação do contato permanente com os 
elementos nocivos (prova PPP - Perfil 
Profissiográfico Previdenciário) e/ou perícia;

Valor integral O valor da aposentadoria passa a ser 
proporcional, 20 anos de contribuição, 
corresponde a 60% do valor integral da 
aposentadoria. Acrescenta-se 2% por cento para 
cada ano de contribuição superior a 20 anos.

Possibilidade de conversão benéfica de tempo de 
atividade sob condições especiais em tempo de 
atividade comum para aposentadoria por tempo 
de contribuição (30 anos mulher, 35  anos 
homem).
Utilização do multiplicador: Mulher - multiplica-se o 
tempo de contribuição em atividade especial por 
1,2, Homem - multiplica-se o tempo de 
contribuição em atividade especial por 1,4.

Não haverá mais a possibilidade de conversão de 
tempo de atividade sob condições especiais em 
tempo de atividade comum.

O que fazer para combater? 

Divulgue sua indignação na internet, nas suas redes sociais. Divulgue a sua indignação nas redes 
sociais de seu deputado e senador. Converse com seus colegas, participe de debates, organize 
palestras no seu local de trabalho. Participe de manifestações. Procure o sindicato, solicite uma 
atuação firme contra a PEC 06/2019. 

INCOMODE-SE. LUTE! 


