
Clique e saiba mais
•	 EntidadEs	cobram	nomEação	dE	sErvidorEs	aprovados	Em	concurso	do	inmEtro

•	 agricultura	familiar	vai	às	olimpíadas	do	rio	dE	JanEiro
•	 carnaval	dE	rua	contribui	para	apropriação	dE	Espaços	públicos,	diz	pEsquisador
•	 guErra	contra	o	zika:	saiba	mais	sobrE	o	vírus	E	o	mosquito
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Aposentadoria pode ter regra unificada de idade 
mínima para população

Reforma da Previdência 
que o Executivo pretende 
enviar ao Congresso deve 
prever idade mínima igual 
para homens e mulheres 
solicitarem o benefício 
de inatividade ao INSS. 
Serviço público e iniciativa 
privada terão normas 
semelhantes

O governo quer unificar as normas de concessão 
de aposentadorias para trabalhadores do setor 
privado, segurados especiais e servidores públicos. 
Os técnicos do Executivo estudam fixar uma 
mesma idade mínima para que homens e mulheres 

tenham direito ao benefício, ou criar uma fórmula 
progressiva, nos moldes da regra 85/95 em vigor, 
que também será igual para ambos os sexos.
Atualmente, as normas para a concessão do 
benefício são distintas. Trabalhadores do setor 
privado, não precisam necessariamente alcançar 
idade mínima. Aos homens, basta comprovar 35 
anos de contribuição ao Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) e às mulheres, 30 anos. Nos 
dois casos, o fator previdenciário, que funciona 
como um redutor, incide no cálculo do valor do 
benefício. O fator não é aplicado, contudo, quando 
a soma da idade e do tempo de contribuição é de 
95 pontos, no caso dos homens, e de 85, no das 
mulheres. Leia Mais.

espeCial eleições 

Art. 6º. Não sendo obtido o quórum constante no artigo anterior, a Comissão Eleitoral 
encerrará a eleição, inutilizará as cédulas sem as abrir, notificando formalmente as chapas 
concorrentes, que uma nova eleição realizar-se-á no período de 21 e 22 de março de 2016, pleito 
em que será exigido o quórum de 30% + 1 dos filiados aptos a votar, no caso de concorrerem mais de 02 (duas) 
chapas e o quórum de 20% + 1 dos filiados aptos a votar, caso concorra apenas 01 (uma) chapa.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de não se obter o quórum, serão realizadas novas eleições no período de 04 e 
05 de abril de 2016, hipótese em que as eleições serão válidas com qualquer quórum. Na hipótese prevista neste 
parágrafo, ocorrerá a prorrogação dos mandatos previstos no parágrafo anterior até o dia 15 de abril de 2016. 

Parágrafo Segundo - Ocorrendo empate em qualquer dos certames acima mencionado e obtido o quórum, serão 
realizadas eleições entre as chapas mais votadas observados o calendário acima.

Parágrafo Terceiro - A Comissão Eleitoral publicará um novo edital somente para divulgar eventual data da nova 
eleição permanecendo válidos os demais itens do Edital anterior.

Parágrafo Quarto - Na ocorrência da realização de novas eleições, apenas as chapas inscritas para a primeira 
eleição poderão concorrer.

Todos os dias pubLicaMos noTícias sobre as eLeições ou uM Trecho do regiMenTo eLeiToraL.
confira aqui o regiMenTo na ínTegra. Leia Mais sobre o processo eLeiToraL cLicando aqui.
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