
A análise conclui, portanto, que 
o aumento do subsídio para os 
mais pobres pós-reforma é falso. 
Como o superávit alegado pelo 
governo com a abolição da ATC 
apenas adia aposentadorias, com 
custo fiscal maior para as gerações 
futuras, a estimativa de economia 
com a reforma também é enganosa 
e se concentra nos mais pobres.

A acusação é gravíssima. 

Dizem os professores da Unicamp 
que “os cálculos manipulam os 
dados sem respeitar a legislação e 
inflam o custo fiscal das aposenta-
dorias atuais para justificar a 
reforma e exagerar a economia 
fiscal e o impacto positivo (inexis-
tente) sobre a redução da desigual-
dade da Nova Previdência”.

Ao refazer os cálculos oficiais 
com o uso das normas vigentes 
legalmente, os professores da 
Unicamp demonstram que, para o 
Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS), o subsídio para as 
aposentadorias dos trabalhadores 
mais pobres diminui, ou seja, 
resultado absolutamente diferente 
do que o apresentado pelo governo 
que diz que o benefício aumenta 
com a reforma da previdência.

Em audiência pública realizada 
na Comissão de Direitos Humanos 
do Senado Federal, na última 
sexta-feira 20/09, o Secretário da 
Previdência Social, Leonardo 
Rolim, responsabilizou a Secretaria 
de Política Econômica pelos 
cálculos errados. Contudo, ele 
acompanhou o Ministro da Econo-
mia e Secretario Especial de 
Previdência e Trabalho em várias 
ocasiões em que estes números 
foram apresentados e não os 
criticou antes. Ao invés de defender 
a planilha com os cálculos falsos, a 
resposta oficial ao estudo da 
UNICAMP, divulgada pela Secre-
taria de Previdência, fez novas 
afirmações falsas sobre o uso de 
valores de Fator Previdenciário, 
Sobrevida, Regra 85/95 e Pensão 
por Morte que não correspondem 
ao estudo criticado.

Se já  é  uma submissão 
inaceitável o Senado Federal abrir 
mão de fazer as alterações na PEC 
6/19, reconhecidas como necessá-
rias pelo relator – tanto que propôs 
uma PEC paralela – e ainda por 
cima votar o relatório sem que a 
denúncia de que os números não 
correspondem à realidade, apre-
sentada por renomada Univer-
sidade, seja devidamente apura-
da?

Diferentemente do que argu-
menta o governo, a análise da 
Unicamp conclui que “a abolição da 
ATC resulta em déficit para o 
RGPS”. Para compensar esse 
déficit, a PEC 6/19 muda os 
critérios de acesso e cálculo, redu-
zindo os benefícios e aumentando 
a pobreza sob o pretexto de 
“simplificar” o sistema ao unir 
regras de tempo de contribuição e 
idade mínima.

A análise revela ainda que as 
aposentadorias por tempo de 
contribuição (ATC) obtidas nas 
regras atuais com idades mais 
novas (e forte desconto do Fator 
Previdenciário) geram superávit 
para o RGPS e têm impacto 
positivo na redução da desigualda-
de. Este resultado se verifica 
inclusive considerando pensões 
por morte oriundas de ATCs e é 
conhecido há muitos anos, desde 
pesquisas científicas feitas, por 
exemplo, pelo próprio ex-secretário 
da Previdência Marcelo Caetano, 
entre outros.

Por estas razões solicitamos, 
encarecidamente, que a aprecia-
ção da PEC 6/19 seja sobrestada 
até que as denúncias dos professo-
res da Unicamp sejam esclareci-
das. Esperamos que V.Exas. 
adotem esta medida e exerçam as 
atribuições constitucionais reser-
vadas ao Senado Federal – como 
Casa revisora – para o bem do 
povo e do Brasil.

Com isso, os aposentados por 
idade com salários médios até 65% 

acima do salário mínimo terão 
descontos que os levarão a receber 
apenas um salário mínimo na 
aposentadoria, jogando milhões de 
famílias dependentes de aposenta-
dos na pobreza. Número ainda 
maior escapará por pouco da 
pobreza. Aposentados por tempo 
de contribuição que contribuem 
sobre um salário mínimo e recebe-
riam o mesmo terão que esperar 
por até 16 anos a mais para se 
aposentar. Ambos se concentram 
nos estados mais pobres da 
federação, que mais dependem 
dos benefícios previdenciários 
próximos do piso salarial.

Como pode o Senado Federal, 

Casa revisora composta por lide-
ranças experimentadas, tomar 
conhecimento de denúncia tão 
grave e não exigir esclarecimentos 
convincentes antes de votar 
matéria de tamanha relevância e 
altíssimo impacto na vida de 
milhares de pessoas?

Antonio Neto, Presidente da 
Central dos Sindicatos Brasileiros 
(CSB)

Adilson Araújo, presidente da 
Central  de Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil (CTB)

Vagner Freitas, presidente da 
Central Única dos Trabalhadores 
(CUT)

Miguel Eduardo Torres, 
presidente da Força Sindical

J o s é  C a l i x t o  R a m o s , 
presidente da Nova Central 
Sindical de Trabalhadores (NCST)

Ricardo Patah, presidente da 
União Geral dos Trabalhadores 
(UGT)

No documento, os presidentes 
das centrais dizem que a acusação 
é  gravíss ima.  “Os  cálcu los 
manipulam os dados sem respeitar 
a legislação e inflam o custo fiscal 
das aposentadorias atuais para 
justificar a reforma e exagerar a 
economia fiscal e o impacto positivo 
(inexistente) sobre a redução da 
desigualdade da Nova Previ-
dência”, acusam os professores.

Prezados Senadores e Sena-
doras,

Confira a íntegra da mensa-
gem das centrais sindicais enca-
minharam ao relator da proposta: 

Há muito temos denunciado o 
caráter perverso e injusto da 
Reforma da Previdência proposta 
pelo atual governo, por meio da 
PEC nº 6, de 2019, e suas terríveis 
consequências para o país e, 
sobretudo, para os trabalhadores e 
trabalhadoras.

Diante da denúncia de profes-
sores da Unicamp – realizada após 
análise aprofundada dos dados 
fornecidos pelo Ministério da 
Economia – de que os números 
apresentados pelo governo estão 
errados, havendo indícios de 
falsificação, solicitamos a V. Exas. 
que, em defesa da democracia e do 
Estado democrático de direito, 
suspendam a tramitação da PEC 
6/19 até o esclarecimento dos 
fatos.

As centrais sindicais encami-
nharam ao relator da reforma da 
Previdência (PEC 6/2019), senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE), uma 
mensagem na qual pedem a ele a 
suspensão da tramitação da 
matéria até que seja apurado as 
denúncias encaminhadas por 
professores da Unicamp dando 
conta de que os números apresen-
tados pelo governo Bolsonaro 
estão errados.
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A definição foi tomada 
p e l a  C E E  ( C o m i s s ã o 
Executiva dos Empregados) 
e tem o objetivo de intensifi-
car a participação e engaja-
mento de todos. Vale desta-
car que o corte de custos e a 
retirada de direitos, como o 
plano de saúde e os fundos 
de pensão, são etapas do 
processo de privatização. 

A primeira atividade será 
já nesta sexta-feira (04/10), 
com o Dia Nacional em 
Defesa dos Bancos Públicos. 
No dia 15, terá o ato Nacional 

pela Soberania Nacional, em 
São Paulo. No dia seguinte, 
16, acontece o lançamento 
da cartilha sobre gestão pelo 
terror na Caixa, assédio 
moral, o descomissionamen-
to arbitrário, GDP e Revalida. 

Nos dias 18 e 19, o 

movimento sindical distribui 
material que destaca a 
importância do FGTS e da 
gestão central izada na 
Caixa. Nas datas, tem início 
o pagamento das contas 
ativas e inativas para quem 
não tem conta no banco.  

As estatais são alvo do 
governo Bolsonaro e, junto 
com elas, os funcionários. 
Diante do grave cenário, os 
empregados da Caixa se 
adiantam e realizam uma 
série de ações contra o 
desmonte da empresa e pela 
manutenção dos direitos.
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No Itaú, PCD's sofrem com falta de estrutura

Dificilmente os funcioná-
rios com deficiência são 
promovidos e nem mesmo a 
cota legal é respeitada. Para 
mascarar, o Itaú inclui nos 
números de PCDs os bancári-
os lesionados por conta das 
atividades laborais. O movi-
mento sindical cobra promo-
ção de políticas de igualdade 
de oportunidades no banco. 

Até o layout das agências 

não promove a integração. Os 
corredores das áreas de 
t raba lho  co le t i vas  são 
reduz idos  po r  co lunas 
estruturais para economizar 
espaço e todos supervisiona-
rem o trabalho. O formato 
inviabiliza a locomoção de 
cadeirantes e pessoas que 
utilizam próteses. 

A ausência de adapta-
ções de acordo com cada 
deficiência é outro problema. 
Nas agências, faltam ergono-
mia e adaptações adequadas 
para as pessoas com nanis-
mo. Também não há vagas 
para deficientes em quantida-
de suficiente.

Como o Itaú não instala 

pisos táteis em todos os 
locais, os trabalhadores com 
deficiência  visual  ficam 
dependentes  de  outras 
pessoas para se locomover. 
O  banco  cons ide ra  as 
adaptações alto custo e, 
muitas vezes, prefere desligar 
o empregado com deficiência 
a adaptar o local de trabalho. 

A realidade das pessoas 
com deficiência que traba-
lham no Itaú é bem diferente 
do que é propagado nas 
palestras da campanha anual 
de  va lo r i zação  des tes 
profissionais sobre a inclusão 
das PCDs e as dificuldades 
enfrentadas no mundo do 
trabalho. O que o banco não 
mostra é que os próprios 
bancários sofrem com a falta 
de estrutura e quase nenhu-
ma valorização profissional.

Para piorar, quem tem 
deficiência mais severa está 
sendo demitido e é contratado 
trabalhador com deficiências 
consideradas mais amenas, 
para não impactar na dinâmi-
ca do trabalho. Um absurdo. 
As PCD's são tratadas como 
meros números. 

Definido o calendário de luta em defesa da Caixa 
Os bancários querem que 

a  Febraban  (Federação 
Bras i l e i ra  dos  Bancos ) 
m a n t e n h a  o  C e n s o  d a 
Diversidade no ar até o fim de 
novembro.  O pedido  de 
extensão do prazo se deve, 
principalmente, à demora da 
Caixa em liberar o acesso dos 
empregados à pesquisa, feito 
somente na semana passada.   

É fundamental que os 
bancários participem em peso 
ao Censo, para que seja feito 
um ret ra to  mais  fie l  da 
categor ia  atualmente.  A 
pesquisa vai traçar o perfil por 
gênero, orientação sexual, raça 
e pessoas com deficiência, 
para criar que as empresas 
criem políticas de inclusão e 
igualdade de oportunidades.  

Na terceira edição, o 
Censo é resultado de uma 
campanha  sa la r i a l  dos 
bancários. As duas anteriores 
foram realizadas em 2008 e 
2014 e foram fundamentais 
para levantar o perfil do 
trabalhador bancário. 

Mais tempo 
para responder 
Censo da 
Diversidade
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