
25,6% recebem aposentadoria ou pensão
Dados do INSS mostram que os 6.807 beneficiários receberam R$ 95,4 milhões em 2018. Em Santa Cruz, total ultrapassa R$ 622 milhões
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Assunto em voga é a Reforma da Previdência, que projeta mudanças nas regras da aposentadoria

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

VALOR ANUAL

TOTAL DE APOSENTADOS

POPULAÇÃO X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

VALOR MENSAL - BASE DEZ/18

APOSENTADORIAS POR

CIDADE

CIDADE

CIDADE

DEMAIS BENEFÍCIOS

Vera Cruz
Vale do Sol
Santa Cruz

Vera Cruz
Vale do Sol
Santa Cruz

Vera Cruz

Vale do Sol

Santa Cruz

2.678
1.742
8.643

26.618
11.732

129.427

6.807
2.994

36.601

25,6%
25,5%
28,3%

565
216

4.104

1.575
259

14.209

1.711
679

7.761

261
96

1.806

3.661 beneficiários
(R$ 4.594.324)

484 beneficiários
(R$ 593.164)

29.887 beneficiários
(R$ 41.985.971)

17
2

78

3.146 beneficiários
(R$ 2.686.187)

2.510 beneficiários
(R$ 2.186.935)

6.714 beneficiários
(R$ 5.981.120)

Idade
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Pensão 
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Outros
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O assunto em voga não só 
nas esferas federais, mas tam-
bém nas rodas de conserva, é a 
Reforma da Previdência, cuja 
proposta chegou na sexta-fei-
ra à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJ) 
da Câmara, primeira etapa 
da tramitação de uma PEC. 
O processo até a aprovação 
ainda é longo. Entre as justifi-
cativas para mudar as regras 
da aposentadoria está o au-
mento da expectativa de vida 
do cidadão e o “rombo do 
INSS”. Segundo o Governo, se 
o texto for aprovado, a União 
deixará de gastar, somente 
nos quatro primeiros anos, R$ 
189 bilhões.

Os números são do país, 
como um todo, mas você 
sabe quanto os aposentados 
e pensionistas recebem nos 
municípios da região? Pois o 
Nosso Jornal buscou os dados 
e traça um raio-x deste pano-
rama. A população estimada 
de Vera Cruz é de pouco mais 
de 26 mil habitantes. Desse 

Vera Cruz
R$ 95.477.359

Vale do Sol
R$ 36.354.522

Santa Cruz
R$ 622.480.906

Fonte: INSS

total, 6.807, ou 25,6%, são 
aposentados ou pensionistas. 
Juntos, eles receberam no ano 
passado um montante de R$ 
95,4 milhões, o que dá quase 
R$ 8 milhões por mês. Em 
Santa Cruz, a população é de 
aproximadamente 129 mil 
habitantes. 28,3% são apo-
sentados ou pensionistas - em 
números absolutos são 36.601 
pessoas. Juntas, em 2018, elas 
receberam mais de R$ 622 mi-
lhões. Já Vale do Sol recebeu 
R$ 36 milhões, que foi rateado 
entre 2.994 beneficiários. A 
população do Vale é estimada 
em 11.732 habitantes. 

MAPA DOS BENEFICIÁRIOS
Do total de aposentados em 

Vera Cruz, 2.678 são por ida-
de, 565 por invalidez e 1.575 
por tempo de contribuição. 
Dos demais beneficiários, 
1.711 recebem pensão por 
morte, 261 têm auxílios e 17 
são por outra classificação. A 
maioria dos que recebem al-
gum tipo de benefício moram 
na zona urbana. Já em Vale do 
Sol, a maioria dos beneficiá-
rios mora na zona rural (veja 
mais nas tabelas).

· TALÃO
A Secretaria de Desenvolvimento Rural 
de Vera Cruz informa que o produtor 
deverá apresentar o seu talão até o 
dia 15 de março para a coleta de in-
formações para o cálculo do índice de 
participação do município no retorno 
do ICMS e para a atualização do cadas-
tro do estabelecimento rural. 

· ENCONTRO DE FAMÍLIA I
A família Pauli e seus descendentes 
convidam para participar do 3º en-
contro da família, que será realizado 
em Missal, no Paraná, nos dias 2 e 3 de 
março, no Centro de Eventos da cidade. 
Recepção a partir das 16 horas de sá-
bado. Mais informações no Facebook/
Paulis Fest III ou pelos contatos (45) 
98814-4110, (45) 98805-1542, (45) 
99965-2216 ou (45) 99143-0410.

· ENCONTRO DE FAMÍLIA II
Nos dias 9 e 10 de março ocorre o XI 
Encontro da Família Brand (Brandfest), 
no ginásio da Comunidade Evangélica, 
de Vale do Sol. No sábado, dia 9, recep-
ção às 10 horas; almoço às 12 horas; 
roda da sorte às 14 horas; recreação e 
integração com as famílias às 15 horas; 
apresentação da genealogia da famí-
lias às 19 horas; jantar às 19h30min e 
reunião dançante a partir das 22 horas. 
No domingo, dia 10, culto da família 
com apresentação gospel de Irimo 
Panke, às 10 horas; 12 horas almoço; 
14 horas apresentação do grupo mu-
sical da Igreja Apóstolo Paulo de Santa 
Cruz; e às 15 horas, reunião dançante.

· EXCURSÃO I
A presidente da Sociedade de Damas 
Primavera Augusta Vitória avisa as 

sócias e demais interessados sobre 
excursão dia 2 de março, ao Balneá-
rio Fagundes, em Mato Leitão. Saída 
às 7 horas de Vera Cruz, passando por 
Cipriano. Sócias grátis e os demais R$ 
25, incluindo passagem e entrada. 
Confirmações pelo telefone (51) 3718-
2118 ou 9 9538-2556, com Gládis, 
até quarta-feira. É preciso informar o 
número do RG.

· EXCURSÃO II
Para o dia 13 de março, a Secretaria de 
Desenvolvimento Rural de Vera Cruz 
organiza excursão para a Expodireto, 
em Não-me-toque. A saída será às 6 
horas, da Secretaria, e o retorno está 
previsto para as 16h30min. As inscri-
ções  podem ser feitas na Secretaria e 
são limitadas. Mais informações pelo 
telefone (51) 3718-1039.

AGENDA

· QUERMESSE
A Comunidade Imaculada Conceição, 
de Dona Josefa, prepara sua tradi-
cional quermesse anual. Será no dia 
3 de março, com missa às 10 horas 
e almoço ao meio-dia. No cardápio, 
churrasco, gado, porco, galeto e sala-
das diversas, com sobremesa. O valor 
é de R$ 25 (inteiro) e de R$ 15 (meio). 
À tarde, reunião dançante com as ban-
das Acordes de Ouro e Kamarillia. Mais 
informações com Sílvia, pelo telefone 
(51) 3718-1288.

· SOCIEDADES
As sociedades Mista Unidas, 15 de 
maio, Rosa Branca e Victória de Vera 
Cruz avisam que no domingo, dia 3 de 
março, irão para a festa em Boa Vista. 
Saída do ônibus às 12h15min, de Entre 
Rios, passando pelos locais de costume.

BAILES E FESTAS


