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Deputados, Pensem
no cidadão!
Votem contra
a reforma!

à Reforma da
Previdência

O envelhecimento do Brasileiro e a votação da
Reforma da Previdência: o presente e o futuro
Uma pesquisa mundial, realizada pelo Pew Research Center, dos Estados Unidos, com dados da Organização das Nações Unidas
(ONU), trouxe à tona números projetados sobre idosos no Brasil, indicando que até 2050 o país terá a 9ª população de idosos do
mundo.
A ONU indica que o Brasil irá capitanear o envelhecimento do planeta nos próximos anos. Em 2050, o país terá 22,5% de idosos,
com 65 anos ou mais. Estará, portanto, no nível em que se encontram Japão, Alemanha e Itália atualmente. O mais importante,
segundo a pesquisa, é a velocidade da transição brasileira. Entre os outros países, poucos vão mudar tão radicalmente. Do 15º
lugar no grupo de 23 nações analisadas, o Brasil subirá para o 9º.
Depois de analisar a perspec va de futuro, agora vamos analisar o contexto brasileiro de 2018, onde o novo texto da Reforma da
Previdência, proposto pelo governo Temer, deverá ser apreciado pela Câmara Federal no dia 19/2. Na prá ca, mais uma vez quem
vai perder com a reforma será a parcela mais vulnerável da sociedade, ou seja, milhões de trabalhadores da área privada que
trabalharão mais e se aposentarão mais tarde. Este pode ser um resumo do que todas as en dades sindicais no país estão falando
em uníssono: o trabalhador vai se prejudicar.
O presidente do Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem Sindical), Fábio Macêdo, explica que o texto que o governo pretende
colocar para votar da reforma da Previdência difere da proposta aprovada na Comissão Especial da própria reforma, ou seja, do
texto original. “Um exemplo disso é que foi excluído o bene cio de prestação con nuada, que são aquelas pessoas que não
contribuíam para a previdência, mas nham a assistência social. Além disso, o texto também prejudica o trabalhador urbano”.
Para ele, o governo considera privilegiado quem recebe acima de um salário mínimo. “Dizer que o aposentado não vai ser afetado
não condiz com a verdade. Vai ser afetado sim. E isso não se fala. Também não ouvimos falar nada sobre a previdência dos
polí cos”.
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Simulação sobre situação de casal de aposentados
demonstra que renda familiar cairá em 2/3 com a Reforma
O presidente do Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem
Sindical), Fábio Macêdo, fez simulação sobre o novo texto da
reforma da Previdência e encontrou futuros problemas para
um casal de aposentados. No caso do trabalhador urbano, o
cálculo do bene cio a que ele terá direito, com a nova
proposta, há um agravamento dos percentuais. “Ele terá que
trabalhar 40 anos para ter os 100 %, e se não ver esse tempo
todo, ele vai receber menos”.
Ele ques ona o argumento do governo Temer, no qual divulga
que para quem está aposentado não será afetado. “Isso não é
bem verdade. Vamos criar uma situação hipoté ca. Um casal
de aposentados, onde um percebe quatro salários mínimos e o
outro, dois. Se falecer o que percebe mais, o outro cônjuge irá
receber de pensão apenas 50% do valor do outro que faleceu,
ou seja, dois salários mínimos de pensão ou os dois salários
mínimos que ele já recebe de aposentadoria. Isso signiﬁca que
a renda familiar cairá de 6 salários mínimos para apenas dois
salários mínimos”.
Isso ocorre, segundo Macêdo, porque o governo não permite
você acumular pensão com aposentadoria. “Essa reforma da
Previdência liquida pensão por morte. Quer dizer, haverá a
queda de 2/3 da renda familiar no caso dos aposentados.
Quem já está acumulando pensão e aposentadoria não perde
nada, já que é direito adquirido, mas quem vier a passar pela
situação citada terá prejuízo. Ou seja, a renda familiar cairá
muito nessa situação”.

SERVIDORES - Macêdo informa que a reforma do setor público
já ocorreu em 2003 e as regras são as mesmas. “Na realidade,
em 2003, o governo federal criou a previdência complementar,
ele vai pro teto previdenciário, mas vai fazer a previdência do
jeito que está porque, até então, aplicavam-se as mesmas
regras de cálculo do regime geral, com 80% das maiores
contribuições, aí atualizadas , sem a questão do fator
previdenciário, mas ele já exigia 60 anos para homem e 55 para
mulher, o que não tem no regime geral. Com o texto, ele
acabou com a regra de transição, ou seja, não há para quem
entrou antes de 2003 essa regra”.
Ele enfa za que, no caso acima citado, o
servidor público aposenta com 65 e 62
anos, homens e mulheres,
respec vamente, e existem casos
em que a mulher faltava 10 anos e
agora vai ter que cumprir 17 anos
para se aposentar. Ou seja, não houve
uma transição. Aumentou em sete
anos o texto. Quem está faltando
pouquíssimo tempo para aposentar,
como por exemplo, dois meses, se
for aprovado o texto, ele poderá
ﬁcar mais cinco ou seis anos no serviço até aposentar”.
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10 Men ras sobre a Reforma da Previdência
Sindicatos nacionais, estaduais e municipais de todo o país estão se posicionando contra a Reforma da Previdência. O texto
abaixo, criado pela Associação Nacional de Procuradores da República (ANPR), desmis ﬁca algumas men ras sobre a Reforma e
traz explicações concisas sobre o novo texto a ser votado no Congresso Nacional.
#Men ra – A reforma a ngirá só
servidores marajás
#NaVerdade – Os maiores prejudicados
serão os trabalhadores da inicia va
privada. O governo esconde que a maior
parte da economia pretendida de
R$ 476 bilhões virá
das alterações do regime geral.
#Men ra – A reforma iguala a aposentadoria
dos servidores públicos a dos demais
#NaVerdade – A equiparação já foi
realizada há anos. Ninguém que entrou
no serviço público federal após 2013 terá
aposentadoria acima do teto do INSS sem
contribuir para planos de previdência
privada.

#Men ra – Não há alterna va à reforma para
evitar o rombo nos cofres da Previdência.
#NaVerdade – O governo esconde que
deixa de cobrar R$ 427,73 bilhões dos
grandes devedores da Previdência e que
distribui bene cios tributários para grupos
econômicos privilegiados.
#Men ra – Servidores públicos se aposentam
mais cedo
#NaVerdade – Desde 1998, servidores têm
que ter idade mínima para se aposentar
(60 anos para homens e 55 para mulheres).
Apesar de ser 5 anos menor que a exigida
no regime geral, o tempo de contribuição
dos servidores é muito maior: 35 anos
(homens) e 30 (mulheres). No regime
geral, a contribuição é de 15 anos.
#Men ra – Haverá regras de transição.
#NaVerdade – No serviço público, aqueles
que trabalharam por anos e que já estão
perto de se aposentarem, sofrerão
imediatamente as consequências da
reforma, não havendo tempo para
realizarem novo planejamento de
suas vidas.

#Men ra – A reforma não a ngirá direito dos trabalhadores
#NaVerdade – Haverá endurecimento dos requisitos para
aposentadoria, redução do seu valor e diminuição dos
bene cios. Para o trabalhador se aposentar recebendo
100% do salário de bene cio, terá que contribuir por 40
anos. Quem se aposentar com o tempo mínimo de
contribuição (15 anos), receberá só 60% do salário de
bene cio.

#Men ra – Sem a reforma o país vai quebrar.
#NaVerdade – O Ministério da Fazenda revelou que o
Regime Geral de Previdência Social deixou de arrecadar
R$ 57,7 bilhões com isenções e renúncias ﬁscais no ano
passado. Em 10 anos, essas renúncias superarão a
economia pretendida com a reforma no mesmo período.

#Men ra – A reforma trata todos igualmente.
#NaVerdade – Optou-se por deixar completamente fora
do debate a aposentadoria dos militares, de longe a mais
desequilibrada. Os mais pobres, por terem expecta vas
de vida menor, serão mais prejudicados que os demais
com o aumento do tempo de contribuição.
#Men ra – Os servidores públicos contribuem pouco.
#NaVerdade – Todos os servidores que ingressaram antes
de 2013 contribuem com 11% do total de suas
remunerações e con nuam contribuindo depois da
aposentadoria. A contribuição máxima do setor privado é
de R$ 608, 44, independentemente do valor do salário.

#Men ra 10 – Sem reforma não haverá dinheiro para a
saúde e educação.
#NaVerdade – Por meio da Medida Provisória nº795/17,
o governo federal abriu mão, até 2040, de R$ 980 bilhões
em favor de petrolíferas, valor maior que o dobro dos
R$ 476 bilhões que o governo pretende economizar com
a reforma da Previdência.
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Geraldo do Nascimento: um dos sócios
fundadores do Afrem Sindical
A história de vida do aposentado José Geraldo do Nascimento
se confunde com o tempo de a vidade do Sindicato dos
Fazendários do Recife. Foi um dos sócios fundadores da ins tuição
há mais de 50 anos. Aposentou-se há muitos anos, mas con nua
par cipando a vamente das a vidades sindicais. Pra camente não falta às reuniões e às
assembleias. Chega sempre cedo, convida os colegas a par ciparem e sempre está disponível
a qualquer pedido ou necessidade da ins tuição.
Começou sua vida proﬁssional como oﬁcial de Jus ça em 1955. Ele explica que naquela época não havia a ins tuição do
concurso público. A a vidade era executada mediante prestação de serviços ao governo. Em 1962, foi convidado pelo
então vereador e posteriormente deputado estadual, Wandenkolk Wanderley, para atuar na Secretaria de Finanças. Ia
trabalhar como ﬁscal de rendas, nome de uma a vidade nova na época. Ele relata que naquele tempo ainda não exis a
ainda o nome ﬁscal de rendas. Antes, era chamado de lançador de imposto. Na Secretaria de Finanças atuou de 1962 até
1990.
“Nos anos 60, nosso salário era de 35 mil cruzeiros. Com o salário dava para comprar no mesmo mês dois ou três fuscas.
Hoje, a inﬂação vai levando o dinheiro do aposentado para patamares muito baixos”, conta ele.
Na época de estudante, fez curso técnico na Escola Técnica Etepam, com curso de Mecânica Industrial, além do Curso de
Técnico em Contabilidade, na Escola Aderbal Galvão. “Acredite, eu ﬁz curso de da lograﬁa”, explica rindo e observando
que hoje tudo é mais fácil com a computação.
José Geraldo tem 82 anos e 16 ﬁlhos. É casado com Maria das Graças Alves do Nascimento há 53 anos. Ele ainda dirige
normalmente e faz frequentemente caminhadas no quintal de sua casa, localizada na Encruzilhada. Já foi também
empresário no setor de lazer.
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