
<SL/«fi£«*lM3 

As mulheres, como os trabalha
dores de baixa renda, serão as mais 
beneficiadas pelas mudanças na 
Previdência Social, aprovadas na 
Constituinte. Elas terfto, ngora, di
reito à proporcionalidade, podendo 
escolher a época pttra sua Aposenta
doria, como já ocorre com os ho
mens. Ao pequeno contribuinte, de 
aW nove salários raíulmos mensais, 
o novo texto poderá reservar vima 
surpresa: receber como aposentado 
mais do que ganhava trabalhando. 
Essas mudança:;, porem, atingirão 
apenas 03 futuros segurados. 

Essa analise é do advogado pre-
vldenelftrto Farld Salomão José, 
que nfto vê alterações significativas 
entre a atual e a próxima legislação, 
após a Constituinte. A matéria ain
da deverá ser regulamentada e difi
cilmente, por exemplo, os aposenta 
dos receberão em dezembro o bene
fício em dobro -•- uma das poucas 
mudanças, segundo ele, que atende 
aos antigos segurados. Antes, este 
13° salário era calculado com base 
na média do total recebido no ano. 
Com o novo texto constitucional, 
será Igual, simplesmente, ao valor 
de dezembro 

A grande novidade, segundo Sa
lomão José, é o novo sistema de 
aposentadoria por tempo de serviço 
para a mulher. Antes, ela era obriga
da a completar 30 anos de serviço 
para aposentar-se com 95% de sua 
renda. Assim que for regulamenta
do o novo texto, terá »s mesmas 
opções dos homens. Aos 25 anos, 
receberá 80% da renda; 113% aos 2G 
anos, 88% aos 27, 89% aos 2»; 92% 
aos 29 e 95% nos 30 anos de serviço. 
Esta proporcionalidade não consta 
do texto, explica Salomão José, 
mas ele acredita que o legislador 
aplicará as mesmas regias válidas 
para os homens. 

Outra inovação, conforme o ad
vogado, ô o cálculo da renda mensal 
inicial cio aposentado por tempo de 
serviço — que é feito corrigindo-se 
os primeiros 24 meses dos últimos 
3G de contribuição. Com a nova 
Constituição, seroo atuallv.ados, 
monetariamente, os últimos 36 me
ses. Esse reajuste, no entanto, será 
pequeno, esclarece Salomão José, 
porque já há uma correção salarial, 

mês a mes, através da URP. "Sá 
beneficiará, no máximo, o segurado 
que contribui com até nove sala 
rios." 
*;-Essa limitação é de ordem lego!-

o teto do salário benefício, em que a 
Constituinte nao mexeu, é de Czí 
80.100,00 (valor de maio). Portanto, 
a média dos 30 meses nao poderá 
superá-la. Também para efeito de 
calculo, o menor vaior-teto corres
ponde a 50% do teto maior (CzS 
45.050,00), um cálculo que prejudica 
quem contribui com mais de deu sa
lários mínimos. 

Farld Balomao José dá um 
exemplo Um segurado que reco 
Jlieu mais de dez salários mínimos 
mensais desde junho de 1973. com 
uma média dos 30 meses de CzS 120 
mil receberá apenas CzS 63.750,00 
de aposentadoria. Além de tudo, a 
Lei 5.890, de junho de 1973, estabele
ce que nenhum beneficio poderá ser 
superior a 10 salários mínimos — e 
isto também nao foi mudado, diz 
Salomão José. "Quem contribui 
com menos de nove salários terá, ao 
que tudo indica, com a correçôo dos 
últimos 36 meses, uma média supe
rior no último salário de empre
gado." 

A nova Constituição determi
nou, ainda, que nenhum segurado 
poderá receber menos que o salário 
mínimo — o que ainda ocorre. 
Atualmcnte, o benefício equivale a 
01,5% do salário -— ,e passará a 
100%. "Um erro", segundo Farld Sa
lomão José: "Na atlvldade, esse 
contribuinte não recebia 100% de 
salário". O "rombo" na Previdência 
aumentará, afirma: "Ela terá que 
pagar ura contingente maior de mu
lheres aposentadas, que, certamen
te, nao Ir fio esperar os 30 anos para 
deixar de trabalhar". 

Também os Idosos com mais de 
70 anos e os inválidos receberão 
uma renda vitalícia equivalente ao 
piso nacional de salários, pela nova 
Constituição. Hoje, eles têm direito 
apenas a 50% do piso. Outra mu 
dança está no parágrafo I do novo 
texto: qualquer cidadão, trabalhe 
ou nâo. poderá contribuir para a 
Previdência. Basta querer: é sõ reti
rar a carne nos postos de atendi
mento. 
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