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RefoRma da PRevidência 
Pode agRavaR cRise econômica dos municíPios

Além dA proteção sociAl do AposentAdo e o sustento de 
suA fAmíliA, A previdênciA sociAl gArAnte A movimentAção eco-
nômicA e o incremento do piB dos municípios, soBretudo dos 
pequenos, sustentAndo o consumo, gerAndo emprego e rendA.

AliAdAs à crise econômicA, que jogou 13 milhões de 
BrAsileiros no desemprego e derruBou A ArrecAdAção dos mu-
nicípios, A propostA de reformA dA previdênciA e A novA lei 
trABAlhistA, que legAlizou o Bico e As condições precáriAs de 
contrAtAção, vão jogAr milhões de BrAsileiros nA linhA dA po-
BrezA e levAr à fAlênciA pequenos municípios.

A mAior fonte de rendA de 70% (3.875) dos 5.566 
municípios BrAsileiros são os Benefícios pAgos pelA previdên-
ciA sociAl, que superAm, inclusive, os repAsses do fundo de 
pArticipAção dos municípios (fpm), umA espécie de mesAdA 
trAnsferidA pelo executivo, como previsto nA constituição. 
em muitos cAsos, o vAlor dos Benefícios previdenciários re-
ceBidos pelos AposentAdos superA Até mesmo A ArrecAdAção 
totAl do município, como ocorreu em 2010, quAndo 82,4% 
dAs cidAdes tiverAm ArrecAdAção inferior Ao vAlor dAs Aposen-
tAdoriAs pAgAs pelo inss.

se A reformA pAssAr, Além de restringir o Acesso de mi-
lhões de BrAsileiros e BrAsileirAs à previdênciA, os comércios 
locAis dAs pequenAs cidAdes não vão conseguir se dinAmizAr 
e, como consequênciA, diversos empreendimentos vão sumir. 
“isso vAi empurrAr As pessoAs pArA o trABAlho informAl e pre-
cário, Além dAs consequênciAs como o êxodo rurAl”, AlertA 
mArilAne, lemBrAndo que A mAioriA dos Benefícios previdenciá-
rios (68,3%) é de Até um sAlário mínimo e que esses recursos 
são injetAdos diretAmente nA economiA locAl.
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aPosentados e Pensionistas 
em confRateRnização da esPeRança

fRente BRasil PoPulaR em itaPiPoca

nA últimA sextA-feirA, 15/12, A direção colegiA-
dA do sintsef e A coordenAção de AposentAdos e pen-
sionistAs receBeu A cAtegoriA pArA umA confrAternizAção 
nAtAlinA no Auditório dA sede. o momento foi BAstAnte 
pArticipAtivo. A progrAmAção contou com pAlestrA soBre 
os proBlemAs enfrentAdos pelos servidores do dnocs 
no contexto de esgotAmento dos recursos hídricos no 
ceArá, ApresentAção de repentistAs e distriBuição de pA-
netones. todos reconhecerAm que 2017 foi um Ano de 
muitAs perdAs pArA A clAsse trABAlhAdorA, mAs que é preci-
so ter esperAnçA e mAnter vivA A cApAcidAde de indignAção, 
pArA moBilizAr As lutAs em 2018. 

pArA fortAlecer A lutA contrA o golpe nA 
democrAciA BrAsileirA, filiAdos dA delegAciA sindicAl dos 
três climAs (destrec) pArticipArAm do seminário de 
formAção políticA dA frente BrAsil populAr, reAlizAdo 
em itApipocA, no diA 16 de dezemBro. soBerAniA nAcionAl 
e estrAtégiAs pArA defender A AposentAdoriA contrA A 
reformA dA previdênciA fizerAm pArte do deBAte.

Além do sintsef, pArticipArAm do seminário 
representAntes do sintAl, sindsep, sind. trAB. rurAis de 
itApipocA, sind. dos comerciários, movA-se, fetrAece, 
AssociAçãoes de BAiros, mst, cáritAs e dos pArtidos pt, 
prB, pc do B.


