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Tempo de aposentadoria integral (em anos)

Atualmente Com a reforma

Homens 60 idade + 35 contribuição 65 idade + 49 contribuição

Mulheres 55 idade + 30 contribuição 65 idade + 49 contribuição

Contribuição mínima para aposentadoria (em anos)

Contribuição e idade atual Com a Reforma Previdenciária

Homens 15 contribuição e 65 idade 25 contribuição e 65 idade

Mulheres 15 contribuição e 60 idade 25 contribuição e 65 idade

Simulação do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário

EX. 1 
Homem,  
55 anos

Valor integral do benefício pela renda média: R$ 2.500 
Tempo atual de contribuição: 27 anos

REGRA ATUAL REGRA NOVA

Quando se aposentará: em 8 anos Quando se aposentará: em 12 anos

Valor do benefício: R$ 2.500 Valor do benefício: R$ 2.250

Quando terá direito à aposentadoria 
integral: em 8 anos

Quando terá direito à aposentadoria 
integral: em 22 anos

Simulação do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário

EX. 2 
Mulher,  
50 anos

Valor integral do benefício pela renda média: R$ 1.000 
Tempo atual de contribuição: 20 anos

REGRA ATUAL REGRA NOVA

Quando se aposentará: em 10 anos Quando se aposentará: em 15 anos

Valor do benefício: R$ 1.000
Valor do benefício: a conta prevê R$ 
860, mas como valor é abaixo do salário 
mínimo, o benefício seria de R$ 880

Quando terá direito à aposentadoria 
integral: em 10 anos

Quando terá direito à aposentadoria 
integral: em 39 anos

Idades para alcançar aposentadoria integral com a Reforma

Início de contribuição
Aposentado depois de contribuir sem 

interrupção por 49 anos

16 anos 65 anos

18 anos 67 anos

23 anos 72 anos

Cálculo atual da integral Com a Reforma

A partir da média de 80%  
dos salários maiores Média simples de todos os salários*

* A partir dessa média, será aplicado 51% mais 1% para cada ano de contribuição

Cálculo atual com mínimo de 15 anos Com Reforma mínimo de 25 anos

Calcula-se a média salarial de 80% 
dos maiores salários e será pago 85% 

do resultado integral

76% do valor da aposentadoria, o 
que corresponderá a 51% da média 
de 100% dos salários + 1% desta 
média a cada ano de contribuição

O projeto do governo estende a idade mínima e 
amplia o tempo de contribuição. A idade míni-
ma para se aposentar será de 65 anos para todos, 
em vez dos atuais 55 para mulheres e 60 para 
homens. No caso dos trabalhadores rurais vale a 
mesma regra, apesar da rotina penosa de sol a sol.

Temer propõe que para receber aposentadoria 
integral temos que conseguir contribuir inin-
terruptamente por 49 anos (quase impossível). 
Portanto, quem começa com 18 anos somente se 
aposenta aos 67 de idade, caso não pare de con-
tribuir. Com 22 anos somente aos 71 de idade e 
assim sucessivamente.

Mínimo de 25 anos de contribuição 
(atualmente são 15 anos)

O tempo mínimo de contribuição para obter 
aposentadoria será de 25 anos caso sobreviva 
até 65 de idade. Quem estiver nessa situação 
somente se aposenta com salário integral aos 89 
anos se continuar contribuindo.

Quem tem 50 anos de idade paga pedágio

O trabalhador ou a trabalhadora com mais de 
50 anos de idade terá aumentado 50% do tempo 
que seria necessário para se aposentar pelas 
regras atuais. Ou seja, se você precisa contri-
buir por mais oito anos pela regra atual para se 
aposentar, vai precisar ficar na ativa por mais 12 
anos. São os 8 mais 50%, o que equivale a mais 

4 anos de contribuição totalizando 12 anos.  Por 
exemplo, quem tem 52 anos e irá aposentar-se 
aos 60 de idade, se a Reforma passar no Con-
gresso, só conseguirá aos 64 anos de idade por 
conta do pedágio.

Rombo da Previdência é causado por 
benesses aos empresários

O governo mente ao dizer que o objetivo da 
Reforma é para garantir o pagamento das 
aposentadorias e pensões das pessoas lá pra 
frente. Desde o início o argumento é o Rombo 
da Previdência, a maior parte deste deficit é 
causada por benefícios concedidos às empresas 
e a Desvinculação de Receitas da União (entre 
elas Loterias). 

Pela Constituição, a base de financia-
mento da Seguridade Social (INSS) 
inclui receitas como a CSLL (Contri-
buição Social sobre o Lucro Líquido), 
Cofins (Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social) e as 
receitas de concursos de prognóstico 
(resultado de sorteios, como loterias 
e apostas). Quando essas receitas 
foram computadas, obteve-se supe-
ravit de R$ 68 bilhões em 2013 e de 
R$ 56 bilhões em 2014. Ocorre que 
os governos fazem enormes isenções 
de impostos aos empresários. Do 
governo neoliberal de FHC para cá 

o quadro de isenções aumentou. Entre 2011/15, 
estimaram as isenções em R$ 282 bilhões, 
equivalente a 5% do PIB, sendo que 51% dessas 
isenções iriam à Seguridade Social. 

As alterações na legislação tributária criaram 
um ambiente ainda mais favorável aos rentistas 
e aos oligopólios e, no outro extremo, elevaram 
a tributação dos assalariados e das pequenas e 
médias empresas. “O Brasil é o inferno tributá-
rio do trabalhador e o paraíso fiscal do capital”, 
dizia o tributarista Osires Lopes Filho, ex-secre-
tário da Receita Federal.

Segundo a propaganda do governo: A 
Reforma Previdenciária será para Todos! 
Mentira!

Os militares foram excluídos da Reforma, apesar 
de serem os responsáveis por metade do deficit. 
Eles continuarão nas regras atuais: a categoria 
pode se aposentar com 30 anos de serviço rece-
bendo salário integral repassado às mulheres e 
filhas. 

O governo engana ao afirmar que o país 
gasta com pensão por morte muito mais 
que países mais velhos e mais ricos em 
termos proporcionais

O Japão é o país com a maior expectativa de vida 
do planeta: 83,7 anos, segundo a Organização 
Mundial da Saúde. Mesmo assim, o parlamento 
do país aprovou uma reforma na lei da previdência 
social que reduz o tempo mínimo de contribuição 
para aposentadoria, de 25 anos para 10 anos.

Reforma injustificável e desumana

Os argumentos reunidos para a “Reforma da 
Previdência” não são justificáveis pelo orçamento. 
Ao contrário, são elaborados no intuito de dire-
cionar os recursos da Previdência para pagamento 

dos encargos da dívida 
pública aos bancos e 
privilegiar os lucros de 
grandes empresários e 
ruralistas. Ela é desuma-
na e não prevê a velhice 
e a falta de saúde como 
um entrave ao trabalho; 
a falta de empregos, a 
discriminação do mer-
cado com os idosos, a 
destruição das proteções 
sociais (com a aprova-
ção da PEC 241) como 
o SUS, escola pública, 
seguro desemprego e 
muitas outras obrigações 
do Estado regidas pela 
Constituição. “Precisa-
mos nos organizar como 
categoria bancária e 
classe trabalhadora para 
impedirmos a retirada de 
nossos direitos”, finaliza 
Eneida Koury.
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Reforma da Previdência é trágica para o trabalhador!
Reforma diminui os benefícios

Fontes: Comunicação do SEEB de Santos e Região, SEEB/SP, UOL Economia, EXAME.COM, Portal Vermelho, G1.globo.com e INSS

“Precisamos barrar a Reforma da Previdência que o governo Temer impõe para retirar direitos e embolsar o dinheiro do 
trabalhador. A Intersindical – Central da Classe Trabalhadora e outras centrais organizam uma agenda de luta, que propõe 
uma grande paralisação na 2ª quinzena de março. Fique preparado para lutar por seu direito”, alerta Eneida Koury, Presidente 
do Sindicato dos Bancários de Santos e Região
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O Sindicato dos Bancários de Santos e Re-
gião reintegrou um gerente de plataforma 
empresas do banco Itaú, demitido em de-
zembro, justamente quando faltavam apenas 
sete meses para conquistar sua estabilidade à 
aposentadoria.

Ao ser convidado para uma reunião em São 
Paulo, o gerente foi demitido sem muitas 
explicações e procurou imediatamente a 
diretoria do Sindicato, que o encaminhou ao 
departamento jurídico.

As advogadas do Sindicato rapidamente en-
traram com processo de reintegração contra 
a má fé do Itaú. Demitido em 7/12/16, ele não 

teve que esperar 
muito, foi admitido 
dia 19/12/16.  

O juiz, Fernando 
Marques Celli, da 
6ª Vara do Traba-
lho de Santos/SP, 
após ler a defesa do 
Sindicato e obser-
var que o prazo 
para adquirir a pré-
-aposentadoria era 
exíguo condenou o 
Itaú a reintegrá-lo 
na sua função num 
prazo de cinco dias, 
sob pena de multa 
diária de R$ 5 mil.

Após paralisação da diretoria do Sindicato 
dos Bancários de Santos e Região contra 
a falta de segurança na PA/Cubatão (em 
28/12/16) e reunião cobrando o Santander (em 
12/1/17) sobre segurança, climatização das 
agências, metas e assédio; a superintenden-
te de Relações Sindicais do banco, Fabiana 
Ribeiro, esteve novamente com a diretoria 
do Sindicato para responder as indagações.  
Ribeiro disse que o banco não vai colocar 
vigilantes e portas giratórias nos Pontos de 
Atendimento (PAs). Este tipo de unidade, 
por enquanto, somente está instalado em 
Cubatão, mas o Santander quer ampliar estas 

unidades por toda a 
Baixada Santista.

“O Santander não 
preocupa-se com a 
segurança dos traba-
lhadores e clientes. 
Para o banco espa-
nhol vivemos num 
País com índices de 
criminalidade euro-
peu. Vamos tomar as 
medidas cabíveis”, 
ressalta Eneida Kou-
ry, Presidente do Sindicato.

Assédio e Metas: Fabiana Ribeiro disse 
que o trabalhador terá uma cobrança menos 
agressiva, com mais tempo para cumprir as 
metas. “Dissemos a ela que somos contrários 
a qualquer tipo de metas e iremos fiscalizar e 
acompanhar de perto”, rebateu Fabiano Cou-
to, secretário de Comunicação e funcionário 
do Santander.

Manutenção de ar-condicionado: a supe-
rintendente do Santander comprometeu-se a 
solucionar com mais agilidade os problemas 
de manutenção. A diretoria vai acompanhar, 
como todo ano faz, essa promessa.

Na ocasião, foi agendada nova reunião com 
os gerentes regionais de Santos e Litoral Sul, 
para tratar das demandas e cobrar a imple-
mentação das promessas de Fabiana.

Sindicato reintegra bancário do Itaú em 12 dias

Santander nega-se a dar segurança a bancários e 
clientes

A agilidade da diretoria e do 
jurídico readmitiu o funcionário em 
tempo recorde de apenas 12 dias. 
Sindicalize-se e defenda seus direitos

Em reunião com o Sindicato, dia 24/1, 
superintendente do banco disse que 
a instituição não pretende colocar 
vigilantes e portas giratórias nos 
postos de atendimento. Sindicato 
tomará medidas cabíveis

Sindicalize-se e defenda seus direitos!
Acesse o site:  

 santosbancarios.com.br 
Entre no menu: 
 Sindicalize-se

Diretoria não ficou satisfeita e vai continuar fiscalizando


