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Quinta-feira, 11 de Julho de 2019

MMSaúde.
Chanceler alemã
Angela Merkel é vista
tremendo pela 3ª vez
em um mês PÁG. 15
PREVIDÊNCIA VOTAÇÃO ACONTECEU APÓS MAIS DE OITO HORAS DE DISCUSSÕES ENTRE OS DEPUTADOS FEDERAIS NO PLENÁRIO DO CONGRESSO

Reforma é aprovada em 1º turno
na Câmara por 379 votos a 131
O segundo turno pode ocorrer até o final desta semana, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ); Congresso entra em recesso em 18 de julho. Entre cada turno é preciso um intervalo de cinco sessões

APROVADO.
A Câmara
aprovou a reforma
da previdência nesta
quarta-feira, em
primeiro turno, em
Brasília
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BRASÍLIA
Da redação
@jornalovale

O Plenário da Câmara dos
Deputados aprovou em 1º
turno, por 379 votos a 131,
o texto-base da reforma da
Previdência (PEC 6/19). Em
seguida, os parlamentares
começaram a votar os destaques apresentados à proposta, mas que não haviam
terminado até o fechamento
desta edição.
A matéria foi aprovada na
forma do substitutivo do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), que apresenta novas
regras para aposentadoria e
pensões.
O segundo turno pode ocorrer até o final desta semana,
segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM

-RJ). O Congresso entra em
recesso em 18 de julho. Entre
cada turno é preciso um intervalo de cinco sessões do plenário. Mas esse prazo pode ser
derrubado, caso seja aprovado um requerimento pedindo
isso.
Depois, se aprovado, o texto
vai para análise do Senado.
Lá, passará pela Comissão de
Constituição e Justiça. Não

há comissão especial para
analisar o projeto. Na sequência, vai ao plenário do Senado, onde também precisa ser
aprovado em dois turnos, com
49 votos em cada, ou 3/5 dos
senadores.
A reforma da Previdência
muda regras para conseguir a
aposentadoria, estabelecendo
uma idade mínima de aposentadoria de 62 anos para mu-
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HORAS
foi o tempo de debates
entre os deputados antes
da votação da reforma da
Previdência

TENSÃO.

GOVERNO

Bolsonaro acompanha votação da
reforma da Previdência pela TV
ATENTO. O presidente Jair
Bolsonaro acompanhou pela
televisão, diretamente de
seu gabinete, no Palácio do
Planalto, a votação da reforma
da Previdência na Câmara dos
Deputados. A informação foi

lheres, com 15 anos de contribuição, e de 65 para homens,
com 20 anos de contribuição.
Também alterou a forma de
cálculo do valor da aposentadoria, na prática, reduzindo os
benefícios.
O texto ainda afeta servidores, professores, policiais,
pensões por morte, aposentadorias por invalidez e do deficiente e até o abono do PIS/
Pasep.

dada pelo porta-voz do governo,
Otávio Rêgo Barros, durante
entrevista com jornalistas no
fim da tarde desta quarta-feira.
Neste momento, os parlamentares discutem o texto principal
da proposta, que deve ser votad,

em primeiro turno ainda na noite
desta quarta-feira. Depois, ele se
manifestou pelo Twitter. “Cumprimento a Câmara dos Deputados, na pessoa do seu Presidente
@RodrigoMaia, pela aprovação,
em 1° turno (379x131), da PEC da
Nova Previdência. O Brasil está
cada vez mais próximo de entrar
no caminho do emprego e da
prosperidade”, escreveu.

.

Após a aprovação em primeiro turno, anunciada pelo
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), houve
bate-boca entre deputados da
situação e da oposição, inclusive Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair
Bolsonaro, que discutiu com
uma deputada do PT, contrário
à reforma e que previu aumento da pobreza.

.

