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PREVIDÊNCIA NÃO É DEFICITÁRIA E REFORMA VAI

JOGAR TRABALHADORES NA
M I S É R I A

governo diz que a Previdência está quebrada e que
com a reforma irá economizar R$ 1 trilhão em 10 anos.
Mas isso é mentira!
Os empresários sonegam e não pagam como deveriam. Bancos, empresas privadas e estatais devem cerca de R$ 450 milhões, mais do que o dobro do suposto
rombo nas contas da Previdência.
No entanto, é dos trabalhadores que o governo quer
tirar!
Se essa reforma passar, o sistema público de Previdência irá se transformar em um sistema de capitalização, gerido por bancos, e contará exclusivamente com
a contribuição do trabalhador.

MONTAGEM SOBRE IMAGENS FREEPIK

Além disso, várias regras para o acesso e cálculo do benefício devem mudar. São muitas as alterações propostas e os trabalhadores têm dúvidas. Com o objetivo de
tentar esclarecer as principais dúvidas, o Sindicato elaborou este Sindiluta Especial Reforma da Previdência.
As principais questões dos trabalhadores estão respondidas nesta edição, mas, se ainda assim restarem
dúvidas, o Sindicato está disponibilizando um número
de WhatsApp.

(11) 9 6314 5629
‘

ENVIE UMA MENSAGEM COM SUA DÚVIDA
OU AGENDE PARA CONVERSAR COM A NOSSA ASSESSORIA.
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São muitas as mudanças que o governo quer aprovar e nem tudo é divulgado.
Os trabalhadores não conhecem o projeto e têm muitas dúvidas.

VEJA O QUE ESTÁ EM JOGO
O que é seguridade social?

Criada em 1988 pela Constituição Federal, a seguridade
social engloba a Previdência,
a saúde e a assistência social. A Previdência cobre as
aposentadorias e os auxílios,
a saúde administra o SUS
(Sistema Único de Saúde) e
a assistência social garante
a renda mínima aos idosos
com mais de 65 anos e às
pessoas com deficiência.

Quem financia a seguridade social no Brasil?

Trabalhadores, empresas e
governo. Os trabalhadores
pagam, de acordo com a faixa salarial, entre 8% e 11%.
As empresas recolhem 20%
sobre a folha de pagamento.
Outras três fontes de custeio
são a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido),
calculada sobre o líquido das
empresas; o PIS/Pasep (Programa de Integração Social
e Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público) e o Cofins (Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social).

Quais são os tipos de benefícios
pagos pela Previdência social?

Os benefícios pagos pela Previdência social não se reduzem apenas às aposentadorias. Licença-maternidade,
auxílio-doença e seguro-desemprego também fazem
parte do sistema previdenciário.
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Quais são as regras atuais para a
aposentadoria?
Atualmente há quatro regras
para requisitar o benefício:
por tempo de contribuição
(30 anos para as mulheres
e 35 anos para os homens);
por idade (60 anos para as
mulheres e 65 anos para os
homens); soma do tempo de
contribuição e idade (se totalizar 86 para as mulheres e
96 para os homens já é possível solicitar o benefício –
essa fórmula 86/96 garante
o recebimento integral com
base na média de contribuição dos últimos 15 anos,
excluídas as 20% menores
contribuições); e as aposentadorias especiais.

O que será alterado com a proposta de reforma de Bolsonaro?
A idade mínima para as

Idade
Invalidez
Tempo de contribuição
Doença
Acidente
Reclusão
Salário-maternidade
Abono de permanência em serviço
Aposentadorias por invalidez
Pensões por morte
Auxílio-doença
Auxílio-acidente
Auxílio suplementar
Idoso
Pessoa com deficiência

mulheres subirá de 60 para
62 anos e o tempo de contribuição mínimo, para 20
anos. Para ter direito ao benefício integral será preciso contribuir por 40 anos.
A contribuição de, no mínimo, 20 anos garantirá o
acesso a 60% da média das
contribuições dos últimos
20 anos, acrescentando 2% a
cada ano trabalhado até totalizar os 100% com 40 anos
de contribuição.

Como a reforma do Bolsonaro
afeta a aposentadoria especial?
Atualmente o tempo de con-

tribuição pode variar entre
15 e 25 anos, dependendo do
grau de risco do trabalho ou
da exposição a agentes nocivos. A reforma dificulta a
comprovação da exposição
efetiva e torna mais rígidos
os critérios para obter a aposentadoria especial. Pelas
regras de hoje o trabalhador
que cumprir o tempo de serviço (entre 15 e 25 anos) em
atividades nocivas, independentemente da idade, consegue se aposentar com o valor
integral. Na proposta apresentada, o percentual do pagamento seguirá uma tabela
em que o valor do benefício
poderá variar de acordo com
a efetiva exposição.

Por que a proposta do Bolsonaro
prejudica os trabalhadores e os
mais pobres?

Os trabalhadores não vão
conseguir contribuir por 40
anos. Atualmente a média
de anos de contribuição das
mulheres que se aposentam por idade (60 anos) é
de 18 anos de contribuição,
e a dos homens que se aposentam por idade (65 anos)
é de 21 anos de contribuição. A maioria da população,
em vários momentos de sua
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vida laboral, enfrentou o desemprego, a informalidade e
esse período não conta para
a aposentadoria. Muitas vezes uma pessoa chega aos 60
anos tendo trabalhado desde
os 16 anos, ou seja, trabalhou
por 44 anos, mas quando vai
consultar o tempo de contribuição é informada de que
não alcança mais de 20 anos.

Então é melhor não contribuir e
guardar esse dinheiro na poupança?

Quem será mais afetado pela reforma do Bolsonaro?

Atualmente as pessoas idosas, a partir dos 65 anos, que
não têm renda fixa e que vivem em famílias com renda
muito baixa podem receber
um salário mínimo por mês
até a morte. A reforma proposta por Bolsonaro propõe
que o benefício seja pago a
partir dos 60 anos, mas no
valor de R$ 400, e que somente a partir dos 70 anos o
idoso passe a receber um salário mínimo.
As pessoas com alguma
deficiência, desde que comprovem insuficiência de renda, também recebem, atualmente, um salário mínimo.
O governo quer rever todos
esses benefícios e passar os
segurados por uma avaliação
biopsicossocial.

Por que as mulheres e os homens que recebem pensões
também serão prejudicados
pela reforma?

Não será mais permitido acumular aposentadoria ou pensão. No caso de recebimento
de mais de uma pensão por
morte ou de pensão por morte e aposentadoria, será assegurado o pagamento integral

da mais vantajosa e de uma
parte de cada um dos demais
benefícios, de acordo com as
faixas de renda.

A aposentadoria por invalidez
também será afetada?

Sim, será afetada. Se tiver
relação com o trabalho, receberá 100% das médias das
suas contribuições, proporcional ao tempo de contribuição. Caso a invalidez não
tenha relação com o trabalho, o beneficiário receberá
somente 60% do valor a que
teria direito, com os acréscimos de 2% ao ano quando
ultrapassar o limite mínimo
de 20 anos de contribuição.

Os que já estão aposentados
irão ser afetados?

Sim, porque o projeto do
Bolsonaro desvincula a correção do salário mínimo das
aposentadorias atuais e futuras, portanto, os benefícios
podem ser corrigidos com
valores abaixo da inflação e
perder seu poder aquisitivo,
principalmente se a inflação
aumentar.

É verdade que se eu me aposentar e continuar trabalhando não
terei mais direito ao FGTS?

Sim, a reforma endurece as
regras para aposentados que
voltarem a trabalhar. A partir do momento em que se

aposentar e permanecer na
empresa, o trabalhador não
vai mais contribuir com 8%
para o seu FGTS (Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço) e também perderá o
direito à multa de 40% sobre
o valor do FGTS quando for
demitido.

É verdade que iremos trabalhar
até os 80 anos?

Para completar 40 anos de
contribuição, será preciso trabalhar a vida inteira.
Apenas uma parcela muito
pequena da população consegue entrar e permanecer
no mercado de trabalho com
registro e contribuição para
Previdência de forma permanente, sem os percalços
da vida.

Não é verdade que deixar
de contribuir para a Previdência e colocar o dinheiro
todo mês em uma poupança
irá garantir o mesmo retorno. Para facilitar a sua compreensão, colocamos um
exemplo abaixo.
Dois trabalhadores recebem
R$ 2.000. Um deles decidiu que
iria trabalhar sem registro e colocar o valor de 8% na poupança todo mês e o outro trabalharia com registro e descontaria
todo mês o percentual de 8%.
Qual será a situação dos dois
depois de 35 anos de trabalho
e 65 anos de idade?
Para aquele que contribuiu
para a Previdência pública,
depois de 35 anos, ele receberá de benefício o valor corresponde ao seu último salário
até a sua morte, enquanto a
outra pessoa, que trabalhava
na informalidade, receberá o
valor corresponde à sua aplicação por apenas 5 anos. Não
existe nenhuma possibilidade
de que uma poupança ou regime de capitalização seja mais
eficiente do que a Previdência
pública. Além disso, você corre
o risco de perder toda sua aplicação se a seguradora ou administradora de seus fundos
fizer um mau investimento.
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QUÍMICOS NA LUTA PARA GARANTIR UMA

APOSENTADORIA JUSTA
A CUT (Central Única dos
Trabalhadores) e as demais
centrais sindicais estão unidas para barrar a reforma da
Previdência, e o setor químico, que representa mais de 80
mil trabalhadores, está junto
nessa queda de braço contra
o governo.
Na avaliação do coordenador geral do Sindicato, Helio
Rodrigues, não é justo tirar
dos mais pobres para recompor as contas da seguridade
social. “Vamos barrar essa reforma e exigir que o Congresso Nacional paute a reforma
tributária, pois quem ganha
mais deve pagar mais, isso

ABAIXO-ASSINADO

sim é justo”, avalia Rodrigues.
O sindicalista lembra que
nos países em que os ricos
pagam mais o sistema funciona bem. No Brasil a alíquota mais elevada do IR (imposto de renda) é de 27,5%,
enquanto que na Alemanha
é de 45,0%; Bélgica, 50%; Dinamarca, 53,4%. “No Brasil,
proporcionalmente, os ricos
pagam muito menos impostos do que os pobres. Para
quem recebe mais de 20 salários mínimos, a isenção chega a 70%, já para as pessoas
que recebem até um salário
mínimo, a isenção é inferior a
10%”, exemplifica Rodrigues.

A CUT está coletando assinaturas CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA desde o início de abril.
As assinaturas serão entregues no Congresso Nacional, logo após o 1º de maio, Dia do Trabalhador.

ALGUNS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

JÁ FORAM ALTERADOS
Já está em vigor a Medida Provisória 871/19, publicada em janeiro
pelo governo Bolsonaro, que altera vários benefícios previdenciários
PENTE-FINO DOS BENEFÍCIOS
POR INCAPACIDADE
Os aposentados por invalidez e beneficiários de auxílio-doença que não passaram por perícia há mais de
seis meses serão convocados
para uma nova avaliação. Os
aposentados com mais de 60
anos não precisam realizar
nova perícia. Porém, antes
da medida do governo, os
aposentados com mais de 55

anos e 15 de trabalho já estavam dispensados de nova
perícia.
SALÁRIO-MATERNIDADE
Para ter direito ao benefício, ele deve ser requerido
ao INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social) no prazo
de 180 dias após o parto ou
a adoção. Se passar o prazo,
a segurada perde o direito.
Antes, o prazo para requeri-

mento era de cinco anos.
PENSÃO POR MORTE
A MP (Medida Provisória)
estabelece um prazo de 180
dias após a morte do segurado para que os filhos menores de 16 anos façam o pedido de pensão, sob pena de
não receberem o retroativo.
Essa obrigação é contrária
ao Código Civil, que estipula
não correr a prescrição aos

menores de 16 anos. É uma
norma de proteção à criança.
UNIÃO ESTÁVEL
Para comprovação de
união estável e dependência econômica, será exigida
prova material. Isso dificultará muito a concessão dos
benefícios, pois na maioria
das vezes a união estável só
é comprovada por testemunhas.

