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Reforma da Previdência vai fazer você 

trabalhar mais para ganhar menos
O governo divulga que a 

sua proposta da reforma da 
Previdência vai tornar o siste-
ma mais justo, equiparando 
pobres e ricos. Porém, para 
esse governo, qualquer tra-
balhador bancário já é rico. Na 
verdade, a proposta de refor-
ma difi culta a aposentadoria e 
rebaixa o valor dos benefícios 
para todos os segmentos, em 
especial para os mais pobres e 
a classe média, nivelando todo 
o sistema por baixo.

Pelas regras propostas 
pelo governo Bolsonaro a apo-
sentadoria por tempo de con-
tribuição será extinta; homens 
só poderão se aposentar com 
65 anos de idade e com 20 anos 
de contribuição ao INSS; e as 
mulheres apenas com 62 anos 
de idade e os mesmos 20 anos 
de contribuição. Mas a idade 
mínima pode subir a partir de 
2024, e depois a cada quatro 
anos (2028, 2032 e assim por 
diante), conforme o aumento 
da expectativa de sobrevida da 
população. 

Outro detalhe importante 
é que, com 65 anos ou 62 anos 
e 20 anos de contribuição, 
homens e mulheres só rece-
berão 60% do benefício. E 
serão 60% da média de TODOS 
os salários da vida laboral do 

cidadão, inclusive os menores, 
de início de carreira. Ou seja, 
além de aumentar o tempo 
para a aposentadoria, a PEC 
também reduz os valores dos 
benefícios, visto que, pelas re-
gras atuais, são retirados do 
cálculo os 20% salários mais 
baixos do trabalhador ou tra-
balhadora. Hoje o percentual 
mínimo para quem se apo-
senta por idade é de 85% do 
benefício.

Uma detalhe na PEC apresentada 
pelo governo Jair Bolsonaro (PLS) 
pode deixar as aposentadorias sem 
aumento real – e até sem aumento 
nenhum – caso a reforma da Previ-
dência seja aprovada. 
Ocorre que no texto da proposta 
enviada à Câmara Federal se re  ra 
da Cons  tuição a regra que deter-
mina reposição da infl ação para os 
bene  cios acima do salário mínimo. 
Hoje, esse direito – que Bolsonaro 
quer excluir – é válido para aposen-
tados e pensionistas da inicia  va 
privada e do setor público.
A regra atual está em dois trechos 
da Cons  tuição que têm a mesma 
redação: “É assegurado o reajusta-
mento dos bene  cios para preser-
var-lhes, em caráter permanente, 
o valor real”. Por isso, a legislação 
cumpre a exigência e assegura a 
reposição pelo INPC (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor). Em 
2018, o INPC variou 3,43%.
Mas a PEC da Previdência (Propos-
ta de Emenda à Cons  tuição) exclui 

o termo “valor real” em ambos os 
trechos: o que trata do reajuste de 
bene  cios dos servidores (parágra-
fo 8º do ar  go 40) e também o dedi-
cado ao reajuste de bene  cios dos 
trabalhadores da inicia  va privada 
(parágrafo 4º do ar  go 201).
Em ambos os casos, a PEC joga a de-
fi nição das regras de reajuste para 
uma lei complementar ainda a ser 
desenhada. 
No aspecto legal, é muito mais fá-
cil aprovar e mudar uma lei com-
plementar. Ela demanda 257 votos 
de deputados, em duas votações, e 
41 de senadores, em uma votação. 
Já uma PEC para mexer na Carta 
Magna, como a PEC da Previdência, 
pede mais votos – e mais força po-
lí  ca. Exige o apoio de 308 deputa-
dos e 49 senadores, em duas vota-
ções em cada Casa.
E assim a Presidência fi ca livre para 
reajustar aposentadorias e pensões 
abaixo da infl ação. Na prá  ca, esses 
bene  cios podem fi car até sem rea-
justes de um ano para outro. 

Na PEC de Bolsonaro aposentadorias 
atuais podem fi car sem reajuste

A priva  zação da previdência fracassou na maioria dos países que adotou o 
sistema de capitalização previdenciária que o governo de Jair Bolsonaro (PSL) 
que implantar no Brasil. Os impactos sociais e econômicos do sistema foram 
tão nega  vos que a única saída foi voltar atrás e reesta  zar total ou parcial-
mente a Previdência.
A conclusão é do estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) “Re-
vertendo as Priva  zações da Previdência - Reconstruindo os sistemas públicos 
na Europa Oriental e América La  na”, divulgado no dia 11 de março de 2019.
A capitalização exige que o trabalhador abra uma poupança pessoal onde 
terá de depositar todo mês para conseguir se aposentar. A conta é adminis-
trada por bancos, que cobram taxas e ainda podem u  lizar parte do dinheiro 
para especular no mercado fi nanceiro. Eles são os únicos que ganham com a 
priva  zação.
 O estudo da OIT mostra que sistemas como esse aumentaram a desigualda-
de de gênero e de renda, que os custos de transição criaram pressões fi scais 
enormes, os custos administra  vos são altos, os rendimentos e os valores das 
aposentadorias são baixos e quem se benefi ciou com as poupanças dos traba-
lhadores e trabalhadoras foi o sistema fi nanceiro, entre outros problemas.
De acordo com o estudo, de 1981 a 2014, trinta países priva  zaram total 
ou parcialmente seus sistemas de previdência social, entre eles está o Chile 
(em 1981) que tem hoje milhares de idosos morrendo na misária. Até o ano 
passado, 18 países voltaram atrás e fi zeram a re-reforma, ou seja, reverteram 
total ou parcialmente a priva  zação da previdência social.
Para os técnicos da OIT, oque garante a segurança de renda na idade avança-
da é o fortalecimento de sistemas públicos de previdência.
*Reportagem publicada pela Central Única dos Trabalhadores em 11-03-2019.

Atenção: se o trabalhador 
e a trabalhadora chegarem a 
65 e 62 anos de idade, respec-
tivamente, mas não tiverem 
alcançado os 20 anos de con-
tribuição, não poderão se apo-
sentar. Outra maldade é que 
para ter direito ao benefício 
integral (100% da média de 
TODOS os salários), serão 
necessários 40 anos de con-
tribuição, além da idade mín-
ima obrigatória (65 anos para 

homens e 62 anos para mul-
heres, pelo menos até 2024).  

Se levarmos em consider-
ação que a reforma trabalhis-
ta vai precarizar os empregos 
e deixar muitos trabalhadores 
na informalidade, será muito 
mais difícil alcançar os 20 anos 
de contribuição necessários 
para se aposentar, e quase im-
possível chegar aos 40 anos de 
contribuição exigidos para ter 
direito ao benefício integral.

Sistema de capitalização proposto 
fracassa em todo o mundo
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Foram quase 60 dias de 
obras e o atendimento sendo 
realizado no terceiro andar do 
prédio da entidade (onde está 
localizado o auditório), mas o re-
sultado da reforma do primeiro 
andar da sede administrativa do 
sindicato é compensador. 

Embora a disposição das 
salas sigam praticamente in-
alteradas, a diferença visual 
é impactante.Aliás, positiva-
mente impactante. A principal 
mudança está na área da re-
cepção, que foi redistribuída, 
ganhando também uma nova 
sala de reuniões. Outra grande 
mudança está na iluminação 
do local, que ganhou o reforço 
da iluminação solar, graças 
a a implantação de grandes 
“janelas” para as salas (que 
permitem visualizar o interior 
das secretarias). Assim, a luz 
do sol pode chegar mais a toda 
a área, além de dar maior in-
tegração e transparência entre 
todas as secretarias. 

“A reforma era uma ne-
cessidade por conta da segu-
rança no local,  especialmente 
na parte elétrica, que foi gan-
hando novos equipamentos e 
sendo constantemente amplia-
da, mas sem nenhum planeja-
mento prévio como agora. Além 
disso o local apresentava algu-
mas desconformidades técni-
cas e precisava ser adequado 
com as novas regras de segu-
rança”,  explica o coordenador 

Sindicato passa por reforma e transformação visual 
da secretaria de Organização e 
Política Sindical do sindicato, 
Nelso Bebber,. “Com a reforma 
garantimos essas adequações, 
mas, acima de tudo, ganhamos 
praticidade, segurança e mod-
ernidade ao local”. 

O prédio do sindicato foi 
construído em 1982 e nunca 
recebeu uma reforma de ta-
manha abrangência. O pro-
jeto e execução da obra é de 
responsabilidade da arquiteta 
Renata Armiliato. Ela destaca 
que além do novo layout, havia 
sério risco de segurança, es-
pecialmente na parte elétrica. 
“Toda a estrutura datava da 
época da construção do prédio. 
Em 36 anos muitas novas ne-
cessidades foram sendo cria-
das, como a informatização e 
telefonia. Também havia infi l-
tração nos banheiros, observa a 
arquiteta.

SALÃO DE FESTAS
Além da administração 

outra área que sofreu uma am-
pla reforma foi o salão de festas, 
que ganhou novas bancadas, 
novos revestimentos, ar condi-
cionado e novos banheiros. A 
cozinha também recebeu novos 
revestimentos. 

“O salão de festas é um lu-
gar usado basicamente pelos 
associados, que merecem ter 
um local mais acolhedor, boni-
to e moderno”, observa Nelso 
Bebber.

Atendimento odontológico agora é no 
consultório do dentista

Com a reforma a estrutura administra  va ganhou mais luminosidade e espaços mais amplos

As mulheres serão as mais preju-
dicadas com a nova reforma da 
Previdência se a proposta for apro-
vada pelo Congresso Nacional.
Pelas regras atuais, uma mulher 
de 55 anos e com 25 anos de con-
tribuição teria de trabalhar mais 
cinco anos para se aposentar por 
idade e conseguir receber o bene-
fício integral. Ou seja, estaria apo-
sentada aos 60 anos e com 30 anos 
de contribuição.
Já pelas regras de transição pro-
postas pelo presidente Bolsonaro, 
que quer implementar a idade mí-
nima de 62 anos para as mulhe-
res, essa mesma mulher terá de 
trabalhar mais sete anos (55+7 = 
62) para se aposentar por idade. 
Ainda assim, ela só chegaria a 32 

anos de contribuição (25+7 = 32) e 
não se aposentaria com o benefício 
integral, que, pelas novas regras, vai 
exigir, no mínimo, 40 anos de con-
tribuição.
A proposta também ignora a sobre-
carga de trabalho e responsabilida-
des historicamente imputadas às 
mulheres. Dados do Pnad, em 2016, 
apontou que 34,6% das mulheres 
jovens entre 16 a 29 anos afi rma-
ram que o principal motivo de não 
estarem estudando ou trabalhando 
era porque precisavam “cuidar dos 
afazeres domésticos, dos fi lhos ou 
de outros parentes”. Este percen-
tual entre os jovens homens foi de 
apenas 1,4%. O IBGE, também de 
2016, mostra que as mulheres que 
trabalham dedicam 73% mais horas 

do que os homens aos cuidados e/ou 
afazeres domésticos.

BANCOS PRIVADOS DISCRIMINAM 
MULHERES COM MAIS DE 40 ANOS

Uma pesquisa realizada pela sub-
seção do Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos Sociais 
(Dieese) na Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Finan-
ceiro (Contraf-CUT) aponta que a 
participação das mulheres no qua-
dro funcional dos bancos privados 
reduz 7,8 pontos percentuais após 
os 40 anos de idade. Até os 39 anos 
elas ocupam 56,4% dos postos de 
trabalho. Após completar 40 anos 
esse percentual cai para 48,6%. O 
levantamento foi feito com base nas 

informações da Relação Anual de 
Informações Sociais 2017 (Rais).
Segundo a socióloga do Dieese, 
Bárbara Vallejos, esse fenômeno 
tem duas causas. “A saída preco-
ce de mulheres dos bancos pode 
ser refl exo tanto da difi culdade 
de obterem promoções e de terem 
acesso a cargos de maior prestígio 
e remuneração quanto da prefe-
rência dos bancos pela presença 
de jovens em seu quadro de fun-
cionários”, disse. Bárbara afi rmou 
ainda que o fato é verifi cado para 
mulheres e homens, mas o fator 
idade pesa mais sobre as mulheres. 
Este é mais um fator que pesará 
contra as mulheres e irá difi cultar 
ainda mais na hora da aposentado-
ria.

 Desde o início de janeiro o sindicato não realiza mais 
atendimento odontológico na sede do sindicato. Os atendi-
mentos agora estão sendo realizados diretamente no consul-
tório do dentista Samuel Stringhini Rossi, localizado à Rua 
Sinimbú, 2222, sala 42.
 O agendamento deve ser feito pelo telefone (54) 
3223.2166, ou diretamente na sede do Sindicato. O valor por 
atendimento ou consulta é de R$ 15,00.
 A estrutura do antigo consultório da sede dos bancários 
(equipamentos e mobiliário) foi doada para o Projeto Mão Amiga.

PEC da Previdência traz mais prejuízo para as mulheres


