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futuro reserva para os idosos? 

Reforma da Previdência do Bolsonaro signi�ica retirada da política de assistência social da Constituição 
Federal. Modelo de capitalização transfere o dinheiro da aposentadoria para os bancos. Com o aumento 
da idade mínima e do tempo de contribuição, na prática �ica quase impossível se aponsentar  Pg. 6 a 8 
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Você Sabia?

NOSSOS DIREITOS, NOSSOS SONHOS, NOSSA LUTA

OPINIÃO

Denuncie! Acesse www.sindiurbano.
org.br e nos conte os problemas 
enfrentados em seu local de trabalho

passado e aos fatos que marca-
ram a história, é característica 
dos governos autoritários.

Hoje eles atacam a unidade 
dos trabalhadores, elegeram o 
sindicato como inimigo pessoal 
do Estado, alegando que essa 
instituição atrapalha o desenvol-
vimento do país. Não poupam 
esforços para “criminalizar” as 
lideranças que surgem entre nós. 

Aprovaram a Lei que fl e-
xibiliza as relações trabalhistas, 
tirando o poder de negocia-
ção dos sindicatos e colocando 
o trabalhador diretamente para 
negociar com quem o emprega. 

Os banqueiros, industriais, 
latifundiários e outros que de-
tém uma grande parte da riqueza 
que nós, trabalhadores, produzi-
mos, estão unidos com o atual 
“governo” para defender os seus 
interesses e, consequentemente, 
atacar os trabalhadores e os re-

Produções assinadas são de propriedade intelectual e responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a 
opinião do jornal.
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Por Silvano Mendes 
professor de sociologia

Fonte: 
Jornal O 
Estado de 
São Paulo

Jornada de Trabalho de 8 
horas, Férias remuneradas, 13° 
Salário, FGTS, Aviso-Prévio, 
Direito à Greve, Irredutibilidade 
Salarial, Licença-Maternidade, 
Faltas Justifi cadas e Seguro De-
semprego.

Todos estes direitos são 
avanços da classe trabalhadora, 
conquistados tendo a união e a 
luta como ferramentas. Muitos 
perderam a vida por acreditar e 
lutar por melhores condições de 
trabalho. O fi zeram pensando 
em seus fi lhos e companheiros. 

Estamos vivendo um pre-
sente de ataques às conquistas 
dos trabalhadores e a tática usa-
da é a de negar ou recusar os 
fatos do passado, desconstruin-
do assim a história e a luta dos 
trabalhadores. Esta recusa ao 

Caso seja aprovada a proposta de 
Bolsonaro, fi cará muito difícil para 
os trabalhadores se aposentarem, 

principalmente mulheres, trabalhadores 
do campo e quem hoje tem direito à 

aposentadoria especial

presentantes sindicais e sociais. 
Querem um trabalhador submis-
so e sem direitos. Querem nos 
dividir, roubar nossos direitos e 
apagar as nossas conquistas.

Estamos vivendo um mo-
mento único. É necessário olhar 
para o trabalhador ao nosso lado 
e enxergar nele o nosso passado 
de luta e conquistas, ser solidá-
rio aos nossos companheiros. 

No decorrer da história a 
resistência e consciência dos tra-
balhadores foram e continuam 
sendo a única “arma” poderosa 
que nós possuímos para garantir 
nossos direitos e um futuro dig-
no para os que estão por vir. 

Como diz o samba enredo 
da Estação Primeira de Man-
gueira: [...] Deixa eu te contar 
/ A história que a história não 
conta / O avesso do mesmo lu-
gar / Na luta é que a gente se 
encontra [...]. 

DENÚNCIA!

CARTÃO PONTO O sindicato denunciou 
ao Ministério Público do Trabalho que a URBS 
mantém trabalhadores fazendo hora extra sem 
o registro do cartão ponto. Além de ser ilegal, a 
prática coloca os trabalhadores em risco, já que 
a empresa não se responsabilizará em caso de 
acidente de trabalho. O sindicato fará fi scaliza-
ções sem aviso prévio. Se a situação continuar 
a URBS poderá ter que pagar multa, porque já 
responde processo pelo mesmo problema. 

VESTIÁRIOS E CANTINAS Acabou 
o prazo. A SURG assinou um Termo de Ajus-
tamento de Conduta com o Ministério Público 
do Trabalho (MPT) e tinha que resolver o pro-
blema das cantinas, banheiros e vestiários até 
dezembro de 2018. A pedido do MPT, o sin-
dicato fez uma vistoria em todos os locais de 
trabalho e repassou ao Ministério fotos e docu-
mentos demonstrando que a SURG ainda não 
fez as adequações necessárias. 

CAMINHÕES O antigo problema dos ca-
minhões ainda persiste na SURG: os veículos 
alugados pela prefeitura não oferecem condi-
ções básicas de segurança. Ou seja, colocam em 
risco a vida dos trabalhadores e da população 
de Guarapuava. A Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes (CIPA) elaborou um relatório, 
que foi entregue à diretoria da SURG, e aguar-
da o pronunciamento do gestor dos contratos de 
locação dos caminhões, que é responsabilidade 
da Prefeitura de Guarapuava.

Charge: Latuff

Pela primeira vez em 15 anos, salário mínimo não 
terá aumento real em 2020. De acordo 
com o projeto de Orçamento do 
ano que vem, mínimo deve ter 
somente reposição da infl ação. 
Projeto também não prevê novos 
concursos públicos nem aumento 
real a servidores, com exceção 
dos militares. O salário mínimo é 
referência para o salário de mais de 
45 milhões de trabalhadores

SALÁRIO MÍNIMO
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O sindicato mantém parceria com a 
rede de convênios All Sul. Acesse o 
site do sindicato e saiba mais

Trabalhadores da CMTU-LD têm 
aumento real de salários

Acordo coletivo 19/20

O sindicato acompa-
nhou, nos dias 15 e 16 de 
abril, as rescisões de con-
trato das trabalhadoras da 
Caiuá. A empresa encerrou 
suas ati vidades em Umua-
rama porque o contrato 
com a prefeitura da cidade 
foi fi nalizado.

Após uma ação juidicial, 
a Caiuá fi cou proibidade de 
aplicar os avisos de estacio-
namento irregular, já que 
as orientadoras de estacio-
namento regulamentado 
não têm poder de polícia.

O sindicato acompa-
nhou as rescisões para 
garanti r que o cálculo dos 

O acordo da URBS tem 
validade de dois anos, até 
2020. Neste ano não ha-
verá campanha salarial e o 

Caiuá Umuarama
Rescisão de contrato 

Outras negociações

acertos esti vessem corre-
tos e as trabalhadoras não 
fossem prejudicadas.

Terceirização Fo-
ram demiti das 80 pessoas. 
Como a relação de traba-
lho era terceirizada, não há 
o que fazer e as trabalha-
doras terão que aceitar a 
demissão. A terceirização 
reduz direitos e precariza 
as relações de trabalho, 
deixando os trabalhadores 
na mão dos patrões. Após 
a aprovação da Lei da Ter-
ceirização no governo Te-
mer, esses casos são cada 
vez mais frequentes.

Você Sabia?

de mudança nas regras da 
aposentadoria e a ofensiva 
contra os sindicatos.

Este cenário torna a 
vitória na CMTU-LD ainda 
mais importante. Outra 
vantagem é que os reajus-
tes foram pagos em abril, 
de forma retroati va à feve-
reiro de 2019, data base da 
CMTU-LD.

Após a negociação, os 
salários foram reajustados 
em 4%. Ou seja, a empresa 

A negociação realiza-
da pelo sindicato garanti u 
aumento real nos salá-
rios e no vale alimenta-
ção dos trabalhadores da 
CMTU-LD.

Em 2018, a maioria das 
negociações coleti vas ren-
deu reajustes salariais abai-
xo da infl ação. Além disso, 
a classe trabalhadora vem 
sofrendo intensos ataques 
com a reti rada de direitos 
conquistados; a tentati va 

concedeu aumento real de 
salários de 0,44%, já que 
a infl ação medida pelo 
INPC/IBGE no período de 
01 de fevereiro de 2018 a 
31 de janeiro de 2019 foi 
de 3,56%. Já o vale alimen-
tação passou de R$860 pa-
ra R$ 900.

O ACT garante 
também Será possível 
incluir os dependentes no 
plano de assistência médi-
ca, com custos pagos pelo 
trabalhador. Além disso, 
o ACT garante benefí cios 
conquistados pelo sindica-
to e pela luta dos trabalha-
dores como o triênio; o adi-
cional de serviço externo; 
a isenção tarifária para os 

trabalhadores que uti lizam 
o transporte coleti vo de 
Londrina e a conti nuidade 
no processo de elaboração 
do Plano de Cargos, Carrei-
ras e Salários.

Também estão man-
ti dos outros benefí cios 
como a licença sem ven-

cimentos; a adequação de 
horário para fi ns escolares 
e o escalonamento de fé-
rias, garanti ndo que todos 
os trabalhadores saiam de 
férias nos meses de janei-
ro, fevereiro, Julho ou de-
zembro, no máximo a cada 
3 anos.

Foto: Arquivo SINDIURBANO-PR

Assembleia Cohab 
Curitiba

Iniciada campanha 
salarial da Curitiba S.A. 

A assembleia de aprovação da pau-
ta da Curitiba S.A. ocorreu no dia 29 de 
abril. O eixo principal da negociação 
2019/2020 será a reposição da in� ação 
do período. Os trabalhadores também 
reivindicam o aumento do vale ali-
mentação que hoje é de R$34,50 para 
R$40,00.

A pauta inclui ainda a manutenção 
do plano de saúde nas mesmas condi-
ções atuais e de todas as demais con-
quistas anteriores.

Ocorreu, no dia 17 de maio, a as-
sembleia de aprovação da pauta da 
Cohab Curitiba. Na oportunidade, o 
sindicato destacou a importância da 
união da classe trabalhadora neste 
momento de constantes ataques aos 
direitos conquistados. Um dos maio-
res ataques contra os trabalhadores é a 
tentativa de acabar com a organização 
sindical. Por isso é tão importante as 
� liações e a participação dos trabalha-
dores nas atividades do sindicato.

sindicato se concentra em 
garanti r as relações de tra-
balho adequadas. 

Na SURG, o ACT tam-

bém vale até 2020. Em con-
junto com o MPT, o sindica-
to trabalha pela adequação 
dos locais de trabalho.
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Saiba como estão as ações ajuizadas pelo sindicato

4 JUSTIÇA

Você Sabia?
A sede do sindicato está na Rua Ma-
rechal Deodoro, 869, sala 401, no 
centro de Curitiba. Faça uma visita!

Balanço

O sindicato trabalha por você! Sempre que surge algum pro-
blema nos locais de trabalho ou nas relações dos trabalhadores 
com as empresas, o sindicato busca a negociação direta.

Porém, muitas vezes, esta negociação não ati nge os objeti vos 
e os probemas persistem. Nesse caso, o sindicato recorre à Justi ça 
do Trabalho na tentati va de que os juízes reconheçam direitos ou 
impeçam injusti ças contra os trabalhadores. 

Vale destacar que nenhuma das partes, sindicato e empresa, 
tem controle das decisões da Justi ça. Ou seja, se a decisão vai fa-
vorecer os trabalhadores e o tempo que vai demorar dependem 
da interpretação e da vontade dos juízes. Saiba como estão as 
ações ajuizadas pelo sindicato.

CMTU-LD  
Insalubridade 

ZONA AZUL -LD Insalubridade 

Outras ações da URBS

Ação ajuizada em 
2016, cobrou o paga-
mento de adicional de 
insalubridade aos agen-
tes de trânsito de Lon-
drina, que trabalham na 
CMTU-LD. 

Situação A Justi ça do 
Trabalho não reconhe-
ceu o direito dos traba-
lhadores e julgou a causa 
improcedente. O proces-
so foi encerrado.

Ação ajuizada em 2016, cobra o pagamento de 
adicional de insalubridade aos orientadores de esta-
cionamento regulamentado de Londrina. Como tra-
balham em ambientes externos e com o trânsito, os 
trabalhadores estão expostos às condições do tempo 
e à poluição, inclusive sonora. Caso o direito de re-
ceber o adicional seja reconhecido, a empresa terá 
que pagar indenização desde 2011, já que a Justi ça 
reconhece o direito retroati vo em 5 anos antes do 
ajuizamento da ação.

Situação A ação foi julgada improcedente em 
primeira instância. A assessoria jurídica do sindica-
to recorreu ao TRT-9, segunda instância da Justi ça, e 
aguarda julgamento deste recurso.

Reajuste da CCT Ajuizada em 2018, cobra pagamento do reajuste de 3,6% para os trabalhadores 
da URBS. O direito foi determinado pela CCT assinada entre o SINDIURBANO-PR e o 

Sescap, sindicato patronal ao qual a URBS é fi liada. A audiência, quando o juiz 
vai dar a sentença, está agendada para o dia 07 de junho de 2019.

Reajuste de 9,5% para administrativo Cobra pa-
gamento do reajuste de 9,5% para os trabalhadores da carreira 

administrati va e agentes profi ssionais da URBS. A ação foi ajui-
zada pelo SINDIURBANO-PR, em 2018, após trânsito em julga-
do do dissídio coleti vo no TST.  A audiência foi agendada para 

o dia 26 de junho de 2019, às 14h40.

Unimed Ajuizada em novembro de 2018, cobra a ma-
nutenção do plano de assistência médica para os depen-
dentes de até 21 anos. Foi agendada audiência de instrução 
para o dia 17 de outubro de 2019, às 11h20.

Férias Ajuizada em dezembro de 2018. A primeira instância da 
Justi ça deu ganho de causa para os trabalhadores e concedeu a limi-
nar, autorizando os trabalhadores a ti rar férias em janeiro de 2019. 

Shopping Popular Em março de 2019, a URBS mudou 
os locais e horários de trabalho. O sindicato ajuizou ação com 
pedido de liminar para impedir a empresa de fazer essa mu-
dança. A Justi ça não concedeu a liminar. Foi agendada uma 
audiência para o dia 10 de junho de 2019, às 13h22.

SURG - Mínimo Regional CMTU-LD - Incorporação 
das gratificações 

Em 2013, o sindicato ajuizou ação cobrando a ade-
quação dos salários da SURG. Os trabalhadores que re-
cebiam valor menor que o salário mínimo regional pas-
saram a ter direito à adequação salarial. Além disso, têm 
direito à indenização desde julho de 2013 até a data de 
adequação dos salários. 

Situação O sindicato ganhou a causa e iniciará a 
execução do processo. A partir de agora será feito o cál-
culo das indenizações. Os trabalhadores que ainda não 
tiraram cópia dos documentos devem ir até a Copiadora 
Universitária (Rua XV de novembro, 1773) para tirar  as 
cópias do RG, CPF, comprovante de endereço, PIS e car-
teira de trabalho (página da foto, quali� cação e contrato 
de trabalho). As cópias não têm custo e devem ser dei-
xadas na copiadora para serem retiradas pelo sindicato.

Ação pede a incorporação das 
grati� cações aos salários para quem 
trabalhou mais de 10 anos na função 
grati� cada. Antes de 2017, a incorpo-
ração era automática, porém com a 
reforma Trabalhista, os trabalhadores 
perderam esse direito. 

Situação A primeira instância da 
Justiça deu ganho de causa aos tra-
balhadores. A CMTU-LD recorreu 
ao TRT-9 em dezembro de 2018 e o 
processo aguarda julgamento deste 
recurso. 

Processo Nº 0000031-21.2014.5.09.0659
Processo Nº 0001617-

73.2017.5.09.0664 
Processo Nº 0000691-

29.2016.5.09.0664

Processo Nº 0001604-30.2017.5.09.0129

URBS - Insalubridade para 
agentes de apoio

Processo Nº 0010857-33.2016.5.09.0014

Ação ajuizada em 2016 cobra pagamento de 
adicional de insalubridade aos agentes de apoio 
da URBS que trabalham em ambientes de grande 
circulação de pessoas. Caso a Justiça dê ganho de 
causa aos trabalhadores, terão direito à indeniza-
ção desde 2011.  

Situação O sindicato obteve vitória em pri-
meira instância. A URBS recorreu, mas o TRT-9 
manteve a decisão favorável aos trabalhadores. No 
momento, o processo aguarda o julgamento de 
um recurso de embargo de declaração, também 
ao TRT-9 em função de erro material presente no 
acórdão. Após a decisão, a empresa poderá recor-
rer ao TST, em Brasília. Caso não recorra, o sindi-
cato iniciará a execução de maneira imediata, para 
que os trabalhadores tenham seus direitos garanti-
dos com urgência.

URBS - Insalubridade para 
manutenção e sinalização 

viária 
Processo Nº 2615100-75.2007.5.09.0652 

Ação ajuizada em 2007, cobra pagamento de 
adicional de insalubridade. Caso o direito dos tra-
balhadores seja reconhecido, a URBS terá que pa-
gar indenização desde 2002.

Situação A primeira e a segunda instância da 
Justiça reconheceram o direito dos trabalhadores. 
A URBS apresentou recurso ao Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) e aguarda julgamento. O pro-
cesso está com o relator, ministro Vieira de Mello 
Filho, desde julho de 2017. 

URBS - Aponsentados
Processo nº 0002269-33.2017.5.09.0004

Em dezembro de 2017, após ação ajuizada pelo 
sindicato, a Justiça concedeu liminar que manteve o 
emprego dos aposentados por mais de um ano.  Po-
rém, no dia 4 de abril de 2019, foi publicada a senten-
ça da ação com a decisão contrária aos trabalhadores. 

Situação O sindicato recorreu ao TRT-9 e fez 
novo pedido de liminar para impedir a URBS de de-
mitir os aposentados.

1 Peti ção inicial Os 
advogados ajuízam 
ação na primeira                                                                       

instância da Justi ça do 
Trabalho com o pedido e 
as justi fi cati vas. 

Você Sabia?

COMO FUNCIONA A 
JUSTIÇA DO TRABALHO?

6 As partes podem apresentar 
recurso ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), mas somente 

quando há violação da Consti tuição 
Federal ou das súmulas do STF. Esse 
recurso não impede a execução. Ou 
seja, mesmo com  o recurso ao STF, os 
advogados da parte vencedora podem 
pedir que a ação seja executada. 

5 Recurso ordinário para 
terceira instância Da de-
cisão do TRT-9, as partes 

podem apresentar recurso à 
terceira instância, o Tribunal 
Superior do Trabalho (TST). O 
processo é julgado por uma 
Turma de 3 ministros e a deci-
são é publicada no acórdão.

4 Recursos As partes, podem apresentar dois ti pos de recurso: 
 Embargo de declaração Apresentado ao próprio juiz da causa tem por 
objeti vo questi onar vícios na sentença como fato que não foi analisado, 

contradição, omissão ou dados errados.
Recurso ordinário para segunda instância Tem como objeti vo reformar a deci-
são quando uma das partes não concorda. É apresentado ao Tribunal Regional 
do Trabalho (no Paraná, o TRT-9). O processo será julgado por uma Turma, 
formada por 3 desembargadores. O documento com a decisão da Turma é 
chamado de acórdão.

3 Sentença O juiz de primeira instância analisa a peti ção inicial e as provas, depoi-
mentos de testemunhas e documentos, se houver. Após tomar sua decisão, publi-
ca a sentença.

2 Audiências São dois ti pos de audiência, a de concilia-
ção é a oportunidade de as partes fazerem um acordo e 
encerrarem a ação. A de instrução serve para produ-

ção de provas. Cada processo tem um caminho, de acordo 
com suas característi cas, sendo que podem ocorrer as duas 
audiências, somente uma ou nenhuma delas.
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Você Sabia?

APOSENTADORIA

Siga nossa página no facebook e 
� que por dentro das atividades. 
facebook.com/sindiurbanosindicato

O que o futuro reserva para os 
idosos brasileiros?

Descaso

em um banco privado onde depo-
sitará um valor mensal. Quando se 
aposentar o banco fará o cálculo de 
sua aposentadoria: após descontar 
as taxas de administração, irá calcu-
lar qual o valor mensal que o traba-
lhador receberá considerando-se a 
expectati va de sobrevida, ou seja, a 
quanti dade de anos que os idosos 
vivem em média. 

Além de causar a miséria da 
população idosa, o sistema faz 
parte de uma mudança de men-
talidade que ati nge também a po-
pulação jovem e que acaba com a 
responsabilidade coleti va. “Muito 

“A população brasileira está en-
velhecendo sem políti ca pública pa-
ra o idoso”, afi rmou Carlos Eduardo 
Gabas, ex-presidente do INSS, em 
audiência pública na Assembleia 
Legislati va do Paraná.

De acordo com a esti mati va 
do IBGE, a população com mais de 
60 anos deve passar de 14,9 mi-
lhões em 2013, para 58,4 milhões 
de pessoas em 2060. Porém, com 
as medidas adotadas pelos gover-
nos Temer e Bolsonaro, as políti cas 
de assistência não acompanham a 
crescente necessidade dos idosos.

Um exemplo é a proposta de 
reforma da Previdência que muda a 
lógica de arrecadação. Atualmente 
contribuem para a previdência os 
patrões, o governo e os trabalhado-
res, com desconto direto em folha 
de pagamento.

 
Só o trabalhador 

contribui, patrões e 
governo estão isentos 

A reforma de Bolsonaro quer trans-
formar a forma de contribuição em 
capitalização. Ou seja, cada traba-
lhador terá uma conta individual 

Você, trabalhador represen-
tado pelo SINDIURBANO-PR, 
pode se perguntar o porquê de 
o sindicato ser contra a reforma 
da Previdência ou parti cipar de 
manifestações, assim como tan-
tas outras lutas que não estão 
diretamente relacionadas ao rea-
juste salarial e às condições de 
trabalho.

Isso ocorre porque as empre-
sas representadas e o sindicato 
fazem parte da sociedade. Ou se-
ja, cada Lei aprovada no Congres-
so ou cada decreto da Presidên-
cia da República interfere no nos-
so dia a dia de trabalho: defi nem 
se vamos ou não ter aumento, se 
vamos receber os adicionais de 
insalubridade e periculosidade, 
se ainda teremos emprego, se 
iremos nos aposentar. 

Então, o que o sindicato tem 
a ver com a reforma da Previ-
dência? TUDO! Defender a sua 
aposentadoria e todos os direi-
tos conquistados pelos trabalha-
dores também é nosso trabalho!

Quem irá nos defender das 
ameaças que estamos enfrentan-
do somos nós mesmos, trabalha-
dores unidos entre si e apoiando 
o sindicato. Vamos lutar juntos?

E agora, quem irá 
nos defender?

Charge: Latuff

pior que a exclusão social e a misé-
ria é o poder que esse sistema tem 
de colocar, principalmente para a 
juventude, a individualização dos 
problemas”, diz Gabas.

Mulheres Com a reforma, as 
mulheres terão que contribuir em 
média mais 5 anos antes de se apo-
sentar. Elas têm mais difi culdade de 
se manter no mercado de trabalho 
por ainda serem as únicas respon-
sáveis por cuidar das crianças e dos 
idosos. Por isso, 53% das famílias 
chefi adas por mulheres são pobres, 
segundo dados do Ipea.

Suicídios no Chile Criminalidade entre idosos no Japão
O modelo foi implantando no Chile 

em 1981, na ditadura militar de Pinochet. 
Em 2015, a Fundação Sol, organização in-
dependente que analisa economia e traba-
lho, analisou informações da Superinten-
dência de Pensões do governo.  O baixo 
valor das aposentadorias chocou: 90,9% 
recebem menos de 149.435 pesos (cerca 
de R$ 694,08). O Chile é o país da Améri-
ca Latina com a maior taxa de suicídio en-
tre os idosos, que tiram a própria vida para 
deixar de ser um peso para suas famílias.

Reportagem da BBC de-
nunciou uma onda de crimi-
nalidade entre idosos do Japão. 
A proporção de crimes come-
tidos por pessoas com mais de 
65 anos vem aumentando de 
forma constante há 20 anos.  
Em um centro de reabilitação 
em Hiroshima, Toshio Takata, 
de 69 anos, conta que infringiu 
a lei porque era pobre. “Che-
guei à idade de me aposen-

tar e � quei sem dinheiro. Me 
ocorreu então que talvez eu 
pudesse morar de graça se vi-

Onde o modelo de capitalização foi aplicado e não funcionou

vesse na cadeia”, diz ele.
É muito difícil viver com 

a “ín� ma” aposentadoria bási-
ca concedida pelo governo no 
Japão. Apenas os custos de alu-
guel, alimentação e assistência 
médica já deixam os aposenta-
dos endividados se não tiverem 
outra fonte de renda - e isso 
sem levar em conta os gastos 
com eletricidade ou roupas, 
por exemplo.

Foto: BBC
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O sindicato completou 17 anos em 
2019, sempre atuando em defesa 
dos direitos dos trabalhadores

Você Sabia?

Principais mudanças da reforma da 
Previdência proposta por Bolsonaro 

Fique atenta

Reunimos os principais pontos da reforma da previdên-
cia para te ajudar a entender como funciona a aposenta-
doria e o que muda. Os mais prejudicados serão mulheres, 
trabalhadores do campo, professores e pessoas em situação 
de miséria social. Os trabalhadores representados pelo sin-
dicato se enquadram na regra geral da CLT. Entenda:

Regra geral para trabalhadores regidos pela CLT  
Idade mínima + tempo de contribuição

Regra de cálculo dos benefícios do INSS

Pensão por morte

Benefício de prestação continuada

Professores Celetistas

Regra de Transição

Como é: 60 anos para mulhe-
res e 65 anos para homens + 
15 anos de carteira assinada e 
contribuição para o INSS.

Os benefí cios serão calcu-
lados da seguinte forma: 
60% da média dos salários 
de contribuição + 2 pontos 
percentuais a cada ano de 

A proposta iguala as regras para o serviço público e priva-
do. O benefí cio passa a ser de 60% do teto do INSS, com 
mais 10% por dependente adicional.

Como é: pessoas com 65 
anos e em situação mise-
rável, com renda de um 
quarto do salário mínimo 
por pessoa da família

Como fi ca: para quem tem 
a parti r de 60 anos, o pa-
gamento será de R$ 400; 
para quem tem mais de 
70, de um salário mínimo

Como é: 25 anos de con-
tribuição para mulheres e 
30 para homens, sem exi-
gência de idade mínima.

Estão previstas 3 regras 
de transição para quem 
pretende se aposentar por 
tempo de contribuição e 
1 regra de transição para 
quem quer se aposentar 
por idade. Cada trabalha-
dor deve avaliar qual regra 
lhe benefi cia. Aqui, vamos 
explicar somente a regra 
para quem está a dois 
anos de cumprir o tempo 
de contribuição, que hoje 
é de 30 anos  para mulher 
e 35 para homem. Eles 
poderão optar pela apo-
sentadoria sem idade mí-
nima, mas será aplicado o 
fator previdenciário, além 
de um “pedágio” de 50% 
do tempo que falta.

Como fi ca: idade mínima 
de 60 anos e tempo de 
contribuição de 30 anos.

Como fi ca: 62 anos 
para mulheres e 65 
anos para homens + 20 
anos de contribuição. 

Como fi ca: A reforma 
acaba com a aposen-
tadoria por tempo de 
contribuição

Como fi ca: idade míni-
ma de 60 anos para ho-
mens e mulheres. Será 
exigido 20 anos de con-
tribuição ao INSS.

Você Sabia? Dados do go-
verno mostram que popu-
lação mais pobre se apo-
senta, em geral, pela regra 
de idade mínima. Essas 
pessoas, que muitas vezes 

Exemplo Maria começou a trabalhar em 2010 com 18 
anos. Ela se aposentará em 2054, 44 anos depois, mas 
somente se ti ver contribuído pelo menos 20 anos.

Exemplo Maria começou a trabalhar em 2010 com 18 
anos. Ela se aposentará em 2054, quando completar 62 
anos de idade. Receberá o valor integral somente se nes-
se período ti ver trabalhado 40 anos com carteira assina-
da. Considere que a média salarial dela foi R$2000:

Exemplo Luzia fi cou viúva e não tem fi lhos menores de 
18 anos. Com a reforma, ela receberia R$598,80 como 
pensão. Se ela ti vesse dependentes:

Exemplo Ana tem 65 anos e contribuiu durante 17 anos. 
Ela teria garanti do um salário mínimo na aposentadoria 
por idade, pela regra atual. Pela nova regra, os 17 anos 
não lhe garanti riam a aposentadoria por idade, ela pre-
cisaria de 20 anos de contribuição. A idade para recebi-
mento do salário mínimo no BPC subiu de 65 para 70. Ou 
seja, ela teria apenas um benefí cio de R$ 400.

Você sabia? O valor pago por dependente é somente até 
completar 18 anos, após isso é cortado.

20 anos de contribuição

1 dependente

30 anos de contribuição

2 dependentes

40 anos de contribuição

3 dependentes

Aposentadoria de R$1200

Pensão de R$698,60

Aposentadoria de R$1600

Pensão de R$798,40

Aposentadoria de R$2000

Pensão de R$898,20

Regra geral para trabalhadores regidos pela CLT  
Tempo de contribuição

Aposentadoria do trabalhador rural

Como é: 30 anos de carteira 
assinada com contribuição 
para o INSS para mulheres e 
35 anos para homens.

Como é: mulheres se aposen-
tam com 55 anos e 15 anos de 
ati vidade rural. Os homens, 
com 60 anos e 15 anos de ati -
vidade rural.

Exemplo Maria começou a trabalhar em 2010 com 18 
anos. Ela se aposentaria em 2040. Com a nova regra, terá 
que trabalhar mais 14 anos antes de se aponsetar.

A reforma exige 5 anos a mais de idade para as mulheres 
e que os trabalhadores tenham 20 anos de carteira assi-
nada. Considerando-se a informalidade do trabalho no 
campo, fi ca prati camente impossível se aposentar.

tem difi culdade para man-
ter o emprego com car-
teira assinada por longos 
períodos, terão que con-
tribuir mais 5 anos para se 
aposentar.

contribuição que exceder 
20 anos. Isso signifi ca que 
é necessário completar 40 
anos de contribuição para 
ter direito a 100% do valor.

Exemplo: para uma pes-
soa que está a um ano 
de se aposentar por essa 
regra, o pedágio é de 6 
meses - ou seja, ela po-
derá se aposentar em 
um ano e meio, em vez 
de um ano.

@@ Veja outras 
informações sobre 
a reforma. Acesse:

www.sindiurbano.
org.br



Centrais sindicais e movimentos 
sociais se mobilizam contra o fim 

da aposentadoria
Movimentos sociais e centrais sindicais se uniram 

para informar a população sobre a reforma da Previ-
dência. Além disso, planejam uma agenda de lutas sen-
do que o mote é “Contra o � m da aposentadoria”.

Manifestações O SINDIURBANO-PR esteve 
presente na manifestação convocada pelas centrais sin-
dicais, no dia 20 de fevereiro de 2019, em São Paulo.  No 
dia 22 de março, a manifestação ocorreu em frente ao 
prédio do INSS, em Curitiba. E, no dia 9 de abril, ato e 
pan� etagem de materiais contra a reforma foram reali-
zados nas ruas centrais de Curitiba.

Palestras na SURG O sindicato promoveu 
uma palestra sobre aposentadoria para os trabalhadores 
da SURG, no dia 21 de março de 2018. Além das dife-
renças entre a aposentadoria comum e a aposentadoria 
especial, a advogada Ana Letícia também falou sobre 
a proposta de reforma da Previdência do governo Bol-
sonaro. E, no dia 22, a advogada atendeu, de forma in-
dividual, os trabalhadores que já têm idade e tempo de 
serviço para se aposentar ou estão próximos de atingir 
essas condições. 

Informações O site Reaja Agora reúne informa-
ções sobre as alterações que o governo quer fazer nas 
regras da aposentadoria. O site dá acesso ao Aposentô-
metro que permite comparar quanto tempo falta para 
se aposentar com as atuais e com as regras propostas 
por Bolsonaro. Outra ferramente é o Na Pressão, que 
permite o envio de mensagens aos parlamentares que 
irão votar a reforma. Acesse www.reajaagora.org.br.

O que eu tenho a ver com política? 
Tudo! O que os governantes decidem 
muda a nossa vida. Fique atenta!

Você Sabia?
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Quem deve pagar a conta?
Saídas

da contribuição será maior 
já que o desconto é feito 
sobre os salários.

Além de garanti r o 
equilíbrio da Previdência, 
essas medidas também 
contribuem na economia 
e no desenvolvimento, já 
que mais pessoas traba-
lhando e ganhando dinhei-
ro signifi ca mais pessoas 
consumindo e girando a 
economia.

Ricos e empresas 
É necessário que os mais 
ricos contribuam com a 
sua parte. Para Gabas, o 
que está em jogo não é 
somente um modelo de 
seguridade social, mas um 
debate sobre uma visão 

Segundo o governo, 
há défi cit na Previdência, 
ou seja, o valor pago como 
benefí cios de aposentado-
ria é maior que o valor ar-
recadado pelo governo.

Especialistas desmen-
tem essa tese: dizem que 
não há défi cit, o que há é 
uma conta injusta que co-
loca apenas nas costas dos 
trabalhadores o custo dos 
serviços prestados pelo 
governo com assistência 
social.

Para Carlos Eduardo 
Gabas, ex-presidente do 
Insti tuto Nacional de Se-
guridade Social (INSS) e 
ex-ministro da Previdência 
no governo Dilma Rousseff  
(PT), para equilibrar as con-
tas da Previdência o pri-
meiro passo é a geração de 
emprego e renda. Ou seja, 
reduzir a jornada de traba-
lho e aumentar salários.

Com isso, o governo 
garante que mais traba-
lhadores estejam empre-
gados e contribuam com a 
Previdência sendo que ca-

de mundo. “Ao fi m e ao 
cabo estamos disputando 
um modelo de nação. O 
Estado vai defender o ci-
dadão ou vai conti nuar o 
processo de concentração 
do capital especulati vo?”, 
questi ona.

O governo Temer con-
cedeu cerca de R$1 trilhão 
em isenção de impostos a 
empresas petrolíferas es-
trangeiras. Somente esses 
impostos já signifi cariam o 
fi m do défi cit na Previdên-
cia, alardeada pelo gover-
no. Além disso, Temer per-
doou dívidas de empresas 
que sonegaram impostos. 
O perdão chega a R$47,4 
bilhões, entre os benefi cia-
dos está o banco Itaú.

Como acabar com o défi cit da Previdência?

Hoje grandes 
hospitais 
particulares, 
que não 
atendem 
pelo SUS; 
universidades 
privadas, cuja 
mensalidade é 
cara e igrejas 
não pagam a 
sua parte na 
previdência 
de seus 
empregados

Relatório de uma CPI do Senado mostra que 
empresas privadas devem R$450 bilhões à 
Previdência. Veja as 9 maiores devedoras:

 → Varig - R$ 3,891 bilhões
 → JBS - R$ 2,395 bilhões
 → Vasp - R$ 1,916 bilhão
 → Associação Educacional Luterana do Brasil - 

R$ 1,783 bilhão
 → Transbrasil - R$ 1,319 bilhão
 → Marfrig - R$ 1,162 bilhão
 → Instituto Candango de Solidariedade - R$ 851 

milhões
 → Instituto Mackenzie - R$ 789 milhões
 → Fun Universidade de Caxias do Sul - R$ 748 

milhões

1 Fim das 
isenções 2 Cobrar 

devedores
Discutir outras 
fontes de 
fi nanciamento 
da Previdência 
além da folha 
de pagamento. 
Entre eles os 
tributos sobre 
importação de 
bens ou serviços 
do exterior, 
previsto no 
art. 195 da 
Constituição 
Federal

3 Outras 
fontes


