
Nesta sexta-feira, dia 22, a CUT e as demais 
centrais sindicais, juntamente com diversos 
movimentos sociais promovem o Dia Nacional 
de Luta em Defesa da Previdência; os atos 
ocorrem em todos os estados do país, em São 
Paulo, a atividade se concentra no vão do Masp, 
na avenida Paulista, a partir das 17h. É um 
esquenta para uma greve geral, caso Bolsonaro 
insista em levar adiante essa proposta”, afirmou 
o presidente da CUT, Vagner Freitas.

Por que lutar contra a reforma da Pre-
vidência

O sistema previdenciário é complexo e deve 
ser periodicamente aprimorado para acompa-
nhar a evolução da sociedade, isso todos estão 
de acordo, a questão é como alterar as regras 
da Previdência. A premissa embutida na Pro-
posta de Emenda à Constituição – PEC 06/19, 
enviada por Bolsonaro ao Congresso, privilegia 
o sistema financeiro e prejudica sobremaneira 
a maioria da população, ao dificultar o acesso 
à aposentadoria e diminuir o valor do benefício. 
Confira a seguir alguns dos pontos mais críticos 
da reforma de Bolsonaro.

1) IDADE - Acaba com a aposentadoria por 
tempo de contribuição, estabelecendo apenas 
a idade (65 anos para homens e 62 para mu-
lheres – com dispositivo para aumentar a partir 
de 2024) como fator para a aposentadoria. 

Isso faz com que um jovem pobre que precise 
começar a trabalhar com 16 anos para ajudar 
a família, terá de trabalhar praticamente 50 
anos para conseguir se aposentar; alguém que 
entre no mercado de trabalho com 30 anos, por 
exemplo, porque pode estudar e se aperfeiçoar, 
irá se aposentar após 35 anos de vida laboral; 
um sistema que prejudica os menos favorecidos;

2) TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - O tempo mí-
nimo de contribuição passa de 15 para 20 anos; 
esse tempo irá influir no quanto a pessoa vai 
receber, não vale para se aposentar, mas vale 
para não se aposentar, mais uma facada no 
peito do trabalhador; para obter o benefício 
integral, a pessoa terá de contribuir pelo menos 
por 40 anos. 

3) MÉDIA SALARIAL - O cálculo para o valor 
do benefício passará a contabilizar todos os 
salários e não mais os 80% mais altos, como 
é hoje. Com isso, o valor do benefício das fu-
turas aposentadorias será bem menor, pois 
ninguém entra no mercado de trabalho com 
altos salários. 

4) Acaba com o sistema integrado de se-
guridade. 

5) Capitalização – esse é um dos pontos 
mais cruéis da proposta do governo, pois criará 
um sistema individual de contribuição (hoje o 
sistema é solidário, os que contribuem ajudam 

a pagar os benefícios de quem se aposenta). No 
sistema proposto, governo e empresas deixam 
de contribuir para a Previdência, o trabalhador 
terá um fundo em um banco privado e quando 
atingir a idade a instituição financeira vai dizer 
quanto a pessoa vai receber. No Chile, onde o 
modelo foi implantado em 1981, apenas metade 
dos trabalhadores conseguem se aposentar 
e 91% desses recebem cerca de meio salário 
mínimo de benefício. Na outra ponta, as seis 
instituições autorizadas a captar esses recursos 
possuem patrimônio igual a 70% do PIB chileno.    

O projeto de Bolsonaro não toca em uma 
linha dos privilégios das instituições financeiras, 
não melhora o sistema de arrecadação e não 
ataca os sonegadores, que devem mais de R$ 
400 bilhões para a Previdência.

Outras ações
Além do Dia Nacional de Luta, nesta sexta, 

22, representantes sindicais estão em Brasília 
conversando com parlamentares, há articula-
ções em câmaras municipais e prefeituras, e 
mobilização de rua para alertar a população 
sobre os riscos que a sociedade está correndo 
se essa PEC for aprovada.

Para saber mais sobre a reforma aces-
se o vídeo da TV Petroleiros com o ex-mi-
nistro da Previdência, Carlos Eduardo Gabas                     
(bit.ly/2UDK3Rd).
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Em reunião com diretores do Sindicato na tarde 
do dia 8 de março, gerentes da Replan informaram 
que a manutenção da ETA deve ter início no mês 
que vem. Eles se comprometeram a conversar com 
os operadores, antes dos serviços começarem, 
para explicar os riscos e como serão executados os 
reparos na área. Segundo o diretor do Unificado 
Jorge Nascimento, que participou da reunião, os 
gerentes argumentaram que o trabalho na ETA não 

foi realizado antes por causa do rompimento do 
contrato com a terceirizada AutVale.

“Sabemos que o problema é mais antigo, mas 
eles disseram que a inspeção de equipamentos 
já vinha acompanhando esse processo e que em 
dezembro do ano passado o problema do tanque se 
agravou. Explicaram ainda que estava tudo certo 
para a AutVale fazer a manutenção, mas a empresa 
quebrou”, relatou Jorge.

A Petrobrás e a Petros estão em campanha para 
a criação de um novo plano, o PP-3 (Plano Petros 3), 
em substituição ao PP-1. O que a empresa e o fundo 
apresentam como solução é, na verdade, solução 
apenas para os acionistas e eventuais interessados 
em comprar a companhia, porque para o trabalhador 
é uma tremenda armadilha. Essa foi a tônica das 
palestras ocorridas na semana passada nas três 
regionais do Sindicato. Dirigentes do Unificado, 
técnicos da FUP membros do Grupo de Trabalho 
(GT) apresentaram as propostas alternativas para 
solucionar o déficit do PP-1.

“Ao defendermos a ampliação do prazo de pa-

gamento do déficit do PP-1, não estamos apenas 
esticando o prazo, mas garantindo a manutenção 
do Plano 1, no qual a Petrobrás é solidária, ou seja, 
para cada real que o beneficiário coloca, a companhia 
coloca o mesmo valor. Com a migração para o PP-3 
vão acontecer, de imediato, duas coisas: primeiro, 
o valor total do déficit do PP-1 será descontado 
integralmente de uma única vez, o beneficiário vai 
migrar apenas com o saldo que restar; em segundo 
lugar, no PP-3, a Petrobrás se isenta de arcar com 
qualquer déficit futuro, caso haja, ou seja, é você 
com você mesmo e só”, explicou o diretor aposentado 
do Unificado, Carlos Cotia.

Os associados do Unificado podem fazer, 
gratuitamente, a declaração do imposto de renda 
2019 nas regionais Campinas, Mauá e São Paulo. 
Para ser atendido, é necessário agendar horário na 
secretaria do Sindicato. 

Vale destacar que o atendimento é grátis 
somente para o titular. No caso de dependente 
é cobrado um valor. Informe-se no Sindicato. Os 
contribuintes têm até 30 de abril para enviar os 

dados à Receita Federal.
Em Mauá, o atendimento começou nesta quinta 

(14/03), sempre às terças e quintas-feiras, das 
8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Em Campinas, o serviço teve início na segunda-
feira (18/03), até 30 de abril, de segunda à sexta-
feira, das 13h às 18h.

Em São Paulo, o preenchimento do IR será feito 
nos dias 9, 16 e 23 de abril, das 9h às 16h.

O Sindicato realiza nesta semana reuniões setoriais 
com os trabalhadores da UTE-LCP, em Três Lagoas 
(MS), para debate dos seguintes assuntos: tabela de 
turno, horas extras, troca de turno, treinamentos, 
CIPA e contrato da JPTE. 

A corregedoria da Procuradoria-Geral da República 
(PGR) abriu procedimento para analisar os atos pra-
ticados por procuradores da Lava Jato que tentaram 
criar um fundo de R$ 2,5 bilhões de multas pagas 
pela Petrobras. 

Um dos principais alvos da investigação é o pro-
curador Deltan Dallagnol, que é réu na Ação Popular 
movida pelo coordenador da FUP, José Maria Rangel.  
O petroleiro responsabiliza Dallagnol e outros cinco 
procuradores do Ministério Público Federal (MPF) por 

lesarem o Estado brasileiro, ao desviarem recursos 
bilionários da Petrobrás para um fundo de financia-
mento de uma entidade privada, cuja gestão seria 
feita por eles. 

O acordo imoral e ilegal para criação desse fundo 
foi homologado no dia 25 de janeiro pela juíza Gabriela 
Hardt, da 13ª Vara Federal de Curitiba, e é alvo de 
contestação da procuradora-geral da República, Raquel 
Dodge, que solicitou ao Supremo Tribunal Federal a 
sua anulação.
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