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QUEREM ACABAR
COM A SUA
APOSENTADORIA!
NÃO DEIXE Isso
ACONTECER!
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o Contrário do que apregoa o Governo
Bolsonaro. a reforma da Ptevidenda nan

acabar com privileqios e estabelecer
justiça social nas aposentadorias. Peln contfário, cla

reduz brutalmente direitos da maioria da populacio

e mantém privilégios de militares, politicos e do atto

escalho do funcionalismo público.

Ao invés de combater a 'Oncqaçao, de tributar as

grandes fortunaS' lucros e dividendos, de cobrar as

dividas bilionarias dc empresas com a Previdência

(R$ 400 bilh3es). de extinguir as desoneraçóes
00 bilhões) e de fazer acertos de contas

COM 
o municipais que deixaramdc capitaliza: seus fundos previdrncilriot, o governoBolsonaro investe contra os direitos da classetrabalhadora e do povo mais humilde, retirando-lhcS

0 minimo de segurança e dignidade asseguradas na
Constituiçio de 1988,

Regime de Transição
O' atuais segurulos que consequirem se apotentar até data 

um
de pro.

mulqaçao da nova Emenda Constitucional, terio que cumprir 

pedSqio que combina aumento na idade e no tempo de contribuic'n até

atingirem uma pontuaçio bem acima dos critérios exigidos atualmente

para Se aposentar.

Pedágio para quem se aposentar após a aprovaçáo da reforma

Pontuaçáo: Idade tempo de

• Querem implantar o regime de capitalização, onde a dependerá exclusivamente dos depósitos que cada trabalhador conseguir

efetuar durante sua vida laboral. Esse modelo fracassou no mundo todo, sobretudo porque é gerenciado por bancM sob a volatilidade das bolsas

de vabres. É a inconsequente privatizaçao da hevidência Sodal Pública!

• Aidadeeotempodecontribulçao
Ou todos/as terio que trabalhar mais para ganhar menos!

• O teto para a aposentadoria dos segurados ingressos após a reforma, inclusive servidores públicos, será o do E os governos das diferentes

esferas administrativas terio que implantar em até dois anos fundos de Previdência Complementar para os atuais e futuros servidores.

• As regras da aposentadoria e da seguridade social serao desconstitucionalizadas, podendo ser alteradas a qualquer momento por simples
proÉtos de lei (idade minima, tempo de contnbuiçao. aliquotas previdenciárias, valores dos proventos, dos benefldos e pensou) •

• As alíquotas previdenciárias para ativos, aposentados e pensionistas aumentario imediatamente para 14%, podendo chegar a 22%.0
governo também ficará autorizado a instituir contribuiçôes extraordinárias por perfodo de 20 anos para cobrir déficits de qualquer espécie na
Previdência. inclusive em decorrência de perdas de rendimentos dos fundos públicos geridos por bancos privados,

• O BenefidodePrestaçioContinuadapago aos idosos será rebaixado de salário 400,00: oabonoanuatparapessoascorn
defidênda será extinto: o auxílio•reclusào sofrerá corte de RS 300,00 e a idade para aposentadoria das mulheres do campo será igualada dos
horrms. em 60 anos (idade acima da expectativa de vida de grande parte dessa populaçio!).

• A reforma da Ptev{dincia desvirtua a política de seguridade social para atender exclusivamente aos Interesses do mercado. O governo
pretende economizar RS 1 trilhao com a garfada nas aposentadorias e Com a redução de direitos previdenciAri0', Trata•se de uma proposta que
con&na as futuras gerações de idosos a pobreza e ao abandono.
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BCN da categoria do magistério de r.fvel banco no pais.

A aposentadoria esp«ial do magistério praticamente acaba Com a Reforma,
para prcfew'.ora•, idade reduzida em apenas anas em

tetaçao demais trabalhador." (atualn•.ente 40 S anos). sendo que ptras.u,io
contribuir anos mais no regime celerista e 5 anos extras nos regimes
ptó;mas (semçn público).

Contribuiçáo mínima e remuneraçáo previstas na Reforma da Previdência
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• AO final da tabela de transiçao as idades das mulheres e dos homens
conesponder,io a 60 e 65 anos, respectivamente, e 0 tempo de contri-
buiçio a 40 anos para ambos.

A pontuaçao da tabela será majorada conforme o aumento da expecta •

uva de vida da populaçao. Futura lei complementar definirá as regras!

No serviço público, a partir de 2022. a idade minima para aposentadoria

será de 57 anos para mulheres e 62 anos para homens.

• Aos professores e professoras da educaçao básica, em efetivo exercício.

aptjca•se a reduçao de 5 anos na pontuaçáo da tabela e na idade timite
6. prevista pan servidores públicos.

No caso de segurados celetistas, a reforma preve outros crit6rios de
apo'entadoria (também gravosos) que poderio ser consultados no site
www.ente.org.br.

REMUNERAÇÃO INTEGRAL NO SERVIÇO

PÚBLICO E PARA PROFESSORAS (REGRA

DE TRANSIÇÃO)
magistério, assim como os/as trabalhadores/as do campo, conta com diferença
de idade entre homem e mulher. inclusive a obtençao da integralidade dos
vencimentos no regime de transiçáo. Enquanto os wrvidores rulo docentes teno direito

integraUdade aos anos de idade, se homem. e 62 anos. mulher (desde que ingressos
no serviço público at» t 2.2003 e respeitado o tempo de contribuiçaa exigido para cada
um/a). para 051as ptoLsionaE do em efetivo exerdcio exiqir 60 anos de idade
para ambos os sexos e, também. desde que ingressos até dezembro de 2003.

SIMULAÇÃO: Professora filiada ao RPPS (serviço público) com 49 anos de idade e 24
anos de contribuiçao
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• Fica mantido o acúmulo de aposentadorias para os cargos previstos no art. 31. inciso XVI da Canstituiçáo

A profes»ra ainda come o risco de ter o peddgio majoraú, uma vez que futura lei
complementar definirá nms timites de idade base na expectativa de vida da
populaçóo.

ABONO DE PERMANtNCW a luz do instituto jurídico do direito acjqui0d0.
os servidores públicos, inclusive professores/as, que cumprirem os
requisitos para a aposentadoria até a data de promulgaçao da Ernenda
Constitucional, teróo direito ao abono de permanência. nao sendo
necessario antecipar o pedido de aposentadoria.

0 em sala de aula.

e 
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FNPÉI$
EXPEDIENTE - Jornal Mural da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
Realização: Frisson Comunicação & Marketing


