
Quais as principais mudanças na Previdência 
e quais as que atingem diretamente os 
agricultores? No que essas mudanças 
interferem, na prática, para as pessoas?
A PEC 6/19 mexe em praticamente todos os 
benefícios. Mas, o ponto central é que não 
haverá mais aposentadoria por tempo de 
contribuição, somente por idade. A idade é 
de 62 anos para mulheres e 65 para homens. 
Existem algumas situações diferenciadas, 
como a dos professores, em que a 
idade é 57/60 e dos que trabalham 
expostos a agentes nocivos que a 
idade é de 60 anos. Para os rurais 
permanece idade de 55 anos 
para mulheres e 60 anos para 
os homens. A proposta original 
previa uma contribuição 
mínima dos trabalhadores 
rurais, mais isso não foi 
aprovado. 

Quais os próximos passos 
para definir as mudanças e 
qual o resultado que você 
acredita? Deve haver novas 
intervenções no texto? Em que 
sentido?
Agora vai ser votado na Câmara 
em segundo turno. Depois, segue 
para o Senado, em que também 
tem que ser votado em dois 
turnos. Não vejo que haverá 
muita mudança no Senado. Talvez 
tente incluir servidores públicos 
estaduais e municipais. 

Qual é a sua avaliação referente a essas 
mudanças? Elas são necessárias? 
Em parte, sim. Ajustes na Previdência são 
importantes, porque a realidade vai mudando. 
Porém, considero a Reforma muito dura. Uma 
reforma dessas deveria levar 30 anos e será 
feita em 10 anos. 

Como você enxerga todos esses 
movimentos ocorridos contra a Reforma 

da Previdência? De que forma isso 
pode influenciar na aprovação ou 

não?
Acredito que já influenciaram 
muito. A proposta aprovada na 
Câmara já é bem mais leve do 
que a enviada pelo Governo. 
A proteção dos rurais e dos 
benefícios assistenciais, que 
não terão mudanças, já mostra 
a força que os movimentos 
tiveram. 

Quem são os mais 
prejudicados com 
a Reforma? São os 

agricultores? Por quê?
Os maiores prejudicados são os 

trabalhadores do Regime Geral. Os 
rurais não serão diretamente afetados. 
Mas, por exemplo, uma viúva, urbana 
ou rural, pode ganhar benefício menor 
que o salário mínimo. Será muito mais 
difícil se aposentar com atividade 
especial (insalubridade), os valores 
dos benefícios serão muito menores. 
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Doutora em Direito Previdenciário, Jane Berwanger esteve em Vera Cruz na última 
semana e aborda nesta entrevista o que afeta as pessoas com a aprovação do texto
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Durante visita a Vera 
Cruz na última quar-
ta-feira, dia 31 de ju-

lho, no evento de aniversário 
do Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais, a advogada 
Jane Berwanger, doutora em 
Direito Previdenciário e dire-
tora do Instituto Brasileiro de 
Direito Previdenciário, falou 
sobre a Reforma da Previdên-
cia Social. 

Na ocasião, a profissional 
destacou que com as mudan-
ças propostas ficará mais di-
fícil se aposentar, pois os se-
gurados terão que completar 
a idade mínima.  Jane explica 
ainda que com a Reforma só 

receberão a aposentadoria 
integral aquelas pessoas que 
somarem 40 anos de contri-
buição.  A advogada reforça 
que para aque-
les que já são 
aposentados 
nada mudará, 
mas na pensão 
sim, que será 
menor quando 
houver acúmu-
lo mínimo de 
benefícios.

Outro ponto 
abordado tem relação com 
os valores da aposentadoria, 
que, segundo Jane, serão 
muito menores. “Por exem-

plo, uma mulher que pagou 
em média sobre R$ 2 mil se 
aposenta no minímo com R$ 
1,7 mil. Com a reforma, vai 

ser R$ 1,2 mil”, 
explica.

Q u a n d o 
q u e s t i o n a d a 
sobre o futuro 
do campo com 
a reforma e o 
quanto pode 
contribuir para 
o êxodo rural, 
Jane Berwanger 

salienta que não vai afetar, 
“porque os rurais pratica-
mente não serão atingidos 
pela Reforma”. Diferente do 

que muitos acreditam, os tra-
balhadores do Regime Geral 
serão os maiores prejudica-
dos, segundo ela. 

Para a profissional, as mu-
danças são necessárias, po-
rém, em parte. “Ajustes na 
Previdência são importantes. 
Porém, considero a Reforma 
muito dura”, avalia. “Uma 
Reforma dessas deveria levar 
30 anos e será feita em 10 
anos”, conclui.

Para entender as principais 
mudanças e os próximos 
passos para a votação da 
Reforma da Previdência, Jane 
conversou com o Nosso Jornal. 
Confira a entrevista abaixo.
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Uma Reforma 
dessas deveria levar 
30 anos e será feita 

em 10 anos.

JANE BERWANGER
Advogada

ENTREVISTA

“Ajustes importantes. Mas 
a Reforma é muito dura”

Mês da Pessoa 
com Deficiência 
tem atividades

Em agosto é celebrada a 
Semana Nacional da Pes-
soa com Deficiência e para 
não deixar a data passar e 
branco, o Conselho Muni-
cipal da Pessoa com De-
ficiência (Compede), de 
Vera Cruz, realiza ativida-
des alusivas. A Corrida da 
ADAE, no último domin-
go, foi o primeiro evento 
do cronograma. Confira 
as próximas ações: dia 
12, às 8h30min, formação 
para professores; de 13 a 
16, exposição de trabalhos 
das Salas de Recursos.

VERA CRUZ

JANTAR BAILE
A equipe de festeiros 
da Comunidade Nossa 
Senhora Aparecida con-
vida para o jantar-baile 
que se realiza no dia 10 
de agosto. No cardápio, 
churrasco com carne de 
gado, pernil de porco, 
galeto e saladas diver-
sas. A animação fica por 
conta do grupo Musical 
Four Melody. O valor do 
ingresso é de R$ 28 e de 
R$ 15 (meio). O início será 
às 20h30min.

TEATRO
A Sociedade Espírita Irmã 
Clara, de Vera Cruz, con-
vida a todos para assistir 
a peça “Entre a vida e a 
morte”, do grupo teatral 
Fazendo Artes, que ocor-
re na quinta-feira, dia 15 
de agosto, a partir das 20 
horas, na sua sede, locali-
zada na rua Tiradentes, nº 
952. A entrada é franca. 
Nesta noite, não haverá 
palestra.

GALINHADA
O grupo de mulheres ru-
rais Mãos Ativas convida 
para a galinhada marcada 
para o dia 1º de setembro, 
na SER Nacional, em Pon-
te Andréas. O valor do 
ingresso é de R$ 15 (adul-
to) e de R$ 8 (crianças de 
seis a 11 anos).  

LOCOMOTIVA
Agende-se. Dia 14 de se-
tembro tem o tradicional  
Baile dos Viajantes no 
Locomotiva. 

AVISOS


