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Murillo de Aragão

Os pontos da reforma previdenciária
que os sindicatos vão combater
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A reforma da Previdência encaminhada
pelo governo Michel Temer ao
Congresso Nacional surpreendeu até
mesmo aliados, dada a complexidade
das mudanças estruturais propostas.
Seu texto reflete a estratégia do Palácio
do Planalto de formular uma proposta
ampla, de forma a ter espaço de
negociação e “gordura para queimar”
durante os entendimentos de sua
tramitação. 

No entanto, a oposição do movimento
sindical, que está em fase de debate da
matéria, promete ser ferrenha e
pretende forçar alterações maiores do
que as esperadas pelo governo. Os
sindicalistas já se organizam para derrubar várias medidas. Haverá pressões por
ajustes em diversos pontos. Os principais alvos são os seguintes: 

1. Idade mínima – Um dos pontos básicos é a idade mínima de 65 anos. O
governo já antecipou que essa é uma premissa inegociável. Mas o sindicalismo
atuará ferozmente para alterá-la. A ideia é reduzir a idade para todos os
trabalhadores, independentemente do gênero. No limite, a intenção é diminuir
tal requisito pelo menos para as mulheres e para algumas categorias de setores
que exigem maior esforço físico. 

2. Regra de transição – A regra de transição é outro ponto de forte rejeição. Na
visão dos sindicalistas, a linha de corte da regra é bastante injusta com quem
ainda não tem 50 anos (homem) ou 45 anos (mulher), mas estaria próximo
dessa idade. 

3. Pensões – As pensões por morte também estarão na linha de enfrentamento
com o governo. A desvinculação do benefício do salário mínimo é tida como
inaceitável pelas entidades que representam aposentados e pensionistas. As
novas regras podem rebaixar o piso para menos de um salário mínimo. 

4. Integralidade e paridade – Na esfera pública, os servidores farão grande
pressão por mudanças em outras regras específicas. Uma delas é negar a
concessão de aposentadoria com proventos integrais para quem ingressou no
serviço público após 2003. Também não haverá paridade de reajustes entre
servidores ativos e aposentados. 
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COMENTÁRIOS (7)

5. Aposentadorias especiais – Outra situação específica que será combatida é a
dos policiais federais e civis. A proposta acaba com a aposentadoria especial, que
permitia aos membros da categoria aposentar-se com menos tempo de trabalho
que os demais trabalhadores, por se tratar de atividade de risco. Os professores,
que também gozam de regra diferenciada, vão engrossar o coro contra tal
mudança. 

A Força Sindical anunciou um calendário de manifestações contra a reforma em
janeiro, fevereiro e março próximos em todo o país. De acordo com a
programação, já estão previstas mobilizações para os dias 24 e 25 de janeiro. Na
primeira data, haverá protestos em vários Estados. No dia 25, o Sindicato
Nacional dos Aposentados da Força Sindical vai realizar um ato na praça da Sé,
em São Paulo. 

Também haverá uma agenda de manifestações nas capitais, nas primeiras
semanas de fevereiro, com o objetivo de “alertar e esclarecer a população sobre
os exageros da PEC da Previdência”, informa a Força. Os sindicalistas vão
conversar com os parlamentares durante o período para tentar convencê-los
sobre a necessidade de mudanças na PEC enviada pelo governo ao Congresso. 

Em resposta à articulação dos sindicatos, o Executivo também se prepara para
enfrentar os adversários das mudanças. Além da campanha por meios
eletrônicos, que já está sendo veiculada, ministros e lideranças se mobilizarão
para convencer cidadãos e seus representantes da importância da reforma. A
batalha mal está começando.

O que achou deste artigo?

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Rotatividade da mão de obra é fator positivo. Retenção dos velhos fará
com que ela caia. Ao lado da experiência há também vícios e
acomodações. Alta rotatividade, sangue novo, compensaria gastos com
inativos. Ganhos de produtividade contribuem para a expansão da
empresa. Aumento da riqueza e do volume de arrecadação de impostos
criam condições para melhor distribuição de renda e atendimento a
programas sociais. Benchmark é bom desde que customizado. Isso
parece não considerado nas comparações.  
Responder   0   0  8:43 AM Dec 20, 2016

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Numa economia de pleno emprego de fatores de produção a longevidade
no trabalho teria pelo menos três pontos positivos quais seja o melhor
aproveitamento de experiências adquiridas, maior tempo de contribuição
e menor de inatividade recebendo benefícios. O mesmo não ocorre em
países como o Brasil, cujo número de novos trabalhadores potenciais,
numa visão macro, tenderá a aumentar, por falta de vagas ora retidas
pelos velhos. Como ficaria isso? 
Responder   0   0  7:57 AM Dec 20, 2016

Antônio 
Jair

3)...CRIAR MAIS EMPREGOS COM ABERTURA DE NOVAS EMPRESAS,
COMO TEMOS OBSERVADO COM MUITOS APOSENTADOS NESTE
BRASIL, QUE APROVEITAM SUA INIGUALÁVEL EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL ADQUIRIDA AO LONGO DE DÉCADAS. SE FICAR MAIS
CINCO ANOS TRABALHANDO OBRIGATORIAMENTE, SÓ PODERÁ
VIAJAR EM FÉRIAS (UMA VEZ POR ANO) PARA CONSUMOS ACIMA,
QUE PODERIAM SER FEITOS TRÊS A QUATRO VEZES POR ANO, CASO
ESTIVESSEM LIBERADOS LEGALMENTE, E NÃO TIVESSEM (A
MAIORIA DOS BRASILEIROS) EXERCENDO OUTRA ATIVIDADE
PROFISSIONAL.  
Responder   2   0  9:46 AM Dec 15, 2016

Antônio 
Jair

2)...EM CARTEIRA/CONCURSO PÚBLICO, PODERIAM INICIAR SUAS
CONTRIBUIÇÕES FISCAIS, BEM COMO, GANHANDO SALÁRIOS,
CONSUMIREM MAIOR QUANTIDADE DE BENS, E
CONSEQUENTEMENTE, RECOLHENDO MAIS IMPOSTOS AOS TRÊS
GOVERNOS. APOSENTADOS NÃO FICAM SÓ EM CASA. VIAJAM,
CONSOMEM, USAM HOTÉIS EM VIAGENS, ETC...E ASSIM PAGAM
MAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS:
ISS=PACOTES TURÍSTICOS, HOSPEDAGENS, TELEFONEMAS;
ICMS=CONSUMO DE MERCADORIAS; IMPOSTO SOBRE A RENDA E
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CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS. APOSENTADO PODE... 
Responder   2   0  9:46 AM Dec 15, 2016

Antônio 
Jair

1)POR QUE POLÍTICOS, EMPRESÁRIOS, ETC...NÃO DISSERTAM
PUBLICAMENTE SOBRE A TRAGÉDIA FISCAL (PERDA DE MILHÕES EM
IMPOSTOS) SE OBRIGAR APOSENTADORIA SÓ COM 65 ANOS?
GOVERNO SÓ CRIARÁ MAIS DESEMPREGO. MILHÕES DE VAGAS QUE
SERIAM ABERTAS PELOS APOSENTADOS (AOS 60 ANOS) FICARÃO
REPRESADAS MAIS CINCO ANOS. OS MILHÕES DE NOVOS
POSTULANTES AOS EMPREGOS FICARÃO IMPOSSIBILITADOS DE
ASSUMIREM AS VAGAS DOS QUE SE APOSENTAREM SÓ COM 65
ANOS, POIS FICARÃO AGUARDANDO MAIS 5 ANOS, SENDO QUE,
REGISTRADOS EM... 
Responder   2   0  9:46 AM Dec 15, 2016

Ramon 
Marques 
de 
faria

Quem teve o Brasil é o tal do Rio de Nojeira ! 
Responder   3   0  9:15 AM Dec 14, 2016

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Por que reduzir para as mulheres? Pela estatística elas vivem mais que os
homens. A regra de transição não pode ser progressiva. Tem que ser
estabelecida uma linha de corte. Alguns perderão. Tecnicamente não há
outro jeito. Parece que, legalmente, ninguém pode ganhar menos que o
salário mínimo. Quanto a pensões há muitas irregularidades e distorções
a corrigir. Quanto ao alegado déficit há controvérsias. Há quem afirme o
contrário (superávit). A Previdência precisa ser auditada. Transparência! 
Responder   4   0  8:56 AM Dec 14, 2016
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