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 Os prejuízos contidos na proposta de reforma 
da Previdência enviada pelo governo à Câmara dos De-
putados vão muito além da imposição de uma idade 
mínima – 65 anos (homem) e 62 (mulher) – e do au-
mento do tempo de contribuição para requerer a apo-
sentadoria. 
 A proposta também desvincula o valor do be-
nefício do salário mínimo e extingue a multa de 40% 
sobre o saldo do FGTS para trabalhadores aposentados 
que forem demitidos.
 Além disso, reduz a 60% do salário mínimo o 
valor do benefício pago a pensionistas que possuem 
apenas um filho e altera a regra de pagamento do BPC 
para pessoas pobres, que começariam a recebê-lo aos 

Porque devemos lutar contra a reforma da Previdência

CATEGORIA SEGUE CONTRIBUINDO
 Em assembleia realizada no último dia 3, tra-
balhadores do SENALBA, em BH, aprovaram Taxa de 
Fortalecimento destinada ao Sitesemg. O desconto 
será feito em abril. No mesmo dia dia, diretores do Si-
tesemg estiveram no SAAEMG (Sindicato dos Auxilia-
res de Administração Escolar) para tratar do assunto. 
“Agradecemos a acolhida e esperamos agora que to-
dos contribuam”, diz Maurício da Silva Gomes, presi-
dente do Sitesemg. 
 No próximo dia 16 ele se reunirá com os cole-
gas do SINDEESS (Sindicato dos Trabalhadores da Saú-
de de BH e Região) para apresentar uma contrapro-
posta de Acordo Coletivo feita pela entidade e também 
tratar da Taxa de Fortalecimento.

> DEBATE NESSA SEXTA NA ALMG
Nesta sexta-feira (12), o senador Paulo Paim (PT/
RS) estará na Assembleia Legislativa de Minas Ge-
rais (ALMG) para debater a reforma. O início está 
previsto para às 9h30, no Hall das Bandeiras. 
A CPI que ele presidiu, em 2018, concluiu que não  
há déficit da Previdência – ou seja, o montante 
arrecadado pelo governo é suficiente para pagar 
aposentadorias, pensões e benefícios.
A conta só não fecha porque o governo retira par-
te da arrecadação da Seguridade Social – que in-
clui a Previdência – para custear outras despesas.

60 anos, porém, no montante inicial de R$ 400 – ou 
seja, menos da metade do mínimo.
 O maior prejuízo, contudo, está reservado a 
quem entrar no mercado de trabalho após a reforma. 
O objetivo do governo é que estes não pertençam mais 
ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), mas 
passem a destinar uma parcela mensal de seus salários 
a seguradoras que, no futuro, pagariam suas aposenta-
dorias. 
 Este modelo foi adotado pelo Chile durante a 
ditadura Pinochet. Lá, quem entrou no mercado após a 
reforma, foi obrigado a repassar mensalmente 10% do 
salário às AFP (Administradora de Fundo de Pensão). 
Ao se aposentar, boa parte passou a receber menos do 
que o mínimo pago no país. Um verdadeiro desastre, 
que tem levado centenas de idosos ao suicídio, por ab-
soluta incapacidade de se sustentarem dignamente.

QUER CONVERSAR SOBRE A 
TAXA DE FORTALECIMENTO? 

ENTRE EM CONTATO COM O SITESEMG
 (3222.3072 / 97556.0505) 
E SOLICITE UMA VISITA 
DE NOSSOS DIRETORES

 A Taxa de Fortalecimento foi aprovada em as-
sembleia no dia 26 de fevereiro. Ela corresponde a 3% 
da remuneração e pode ser destinada ao Sitesemg a 
qualquer momento.
 Por essa razão, ao aprová-la, os trabalhadores 
também têm decidido quando querem contribuir. 

MANTENHA VIVO QUEM ESTÁ AO SEU LADO. CONTRIBUA COM O SITESEMG!


