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Defender nossas  
aposentadorias! 
Defender a previdência 
pública e solidária!

A luta contra confisco de nossos  
salários e ataque a nossas aposentadorias 
iniciado em 2016 ainda não acabou. Mes-
mo que o Prefeito Bruno Covas (PSDB) 
tenha aprovado, com a colaboração servil 
dos 33 vereadores o projeto em 26 de 
dezembro, um dia após o Natal! Tratando 
a manifestação dos servidores com tiros 
de bala de borracha, bombas e cacetadas, 
falou com a língua da violência que feriu 
e machucou servidores.

O plano de Doria e Covas era mais 
desastroso ainda para os trabalhadores, 
pois previa o aumento da alíquota da 
previdência em até 19% e a segregação de 
massas, abrindo as portas para a chama-
da capitalização individual que o governo 
Bolsonaro está anuncian-
do para a reforma da 
previdência nacional. A 
capitalização individual 
acaba com a previdência 
pública e solidária, jogando o trabalhador 
a “mingua”, como aconteceu no Chile. 
Esse modelo não garante nem o mínimo 
e levou o Chile aos recordes de suícidios 
entre idosos.

O governo Covas foi obrigado a dar um 
recuo, aprovando a alíquota para todos 
de 14% e criando o Regime de Previdên-
cia Complementar (RPC), para os novos 
servidores que ganharem acima do teto 
do INSS (hoje R$ 5.645,80) e entrarem a 
partir da aprovação da lei, também criou 
o Sampaprev que pode ser o órgão gestor 
dessa previdência complementar.

Mas nós não aceitamos essa reforma e 
vamos à luta por sua revogação. 
A assembleia conjunta do funcionalismo 
no dia 26/12 aprovou o início da greve 
para dia 4 de fevereiro de 2019, uma gre-
ve unificada para fazer o governo recuar.

A nossa greve se dará bem próxima ao 
anúncio do governo federal de sua refor-
ma nacional da previdência. Portanto, a 
mobilização ganha ainda mais importân-
cia. Pois se não aceitamos a reforma da 
previdência municipal, não aceitaremos 
nenhuma reforma que acabe com  
a previdência pública e solidária entre  
as gerações.

Vamos buscar todo apoio possível, 
em primeiro lugar da CUT, nossa central 

sindical, os seus sindica-
tos, movimentos sociais, 
partidos comprometidos  
com nossa luta e a defesa 
dos serviços públicos.

A luta vai continuar para defendermos 
nossos salários do confisco e o direito a 
uma aposentadoria digna. Uma luta que 
é também a luta por serviços públicos de 
qualidade. Melhores condições de tra-
balho; valorização dos servidores, com 
planos de carreiras que incentivem o fun-
cionalismo; pela mudança da lei salarial 
acabando com a farsa do 0,01%; novos 
concursos; entre outras lutas. Defender 
nossos direitos é defender um futuro dig-
no para nós e para nossos filhos e netos.

Revogar a Lei 17.020/18
(PL 621/16 - Sampaprev)

NÃO TEM ARREGO!  
DIREITO SE AMPLIA!
Tirem as mãos da nossa Previdência! 
Revoguem o confisco de nossos salários!
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twitter.com/sindsep

11 2129-2999
www.sindsep-sp.org.br
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DISPONÍVEL:

PREFEITO MENTIU
Bruno Covas (PSDB) disse que se 
não aprovasse a lei, seria obrigado  
a aumentar os impostos. Mudou a  
lei e AUMENTOU O IPTU em 3,5%!  
E não foi só isso! AUMENTOU A  
PASSAGEM DE ÔNIBUS em 7,5%!

CUSTO DE VIDA MAIS CARO 
Perdemos 3% dos salários e a  
inflação sobre a cesta básica do 
Dieese registrou um aumento de 
8,34%. A vida mais cara e o prefeito, 
na prática, reduziu nossos salários!

JÁ SABE QUAL O CONFISCO 
EM SEU SALÁRIO? 
Veja a calculadora:  
www.sindsep-sp.org.br/calculadora

Só nos resta  
chorar? Não!  
AINDA NOS RESTA

DÁ TEMPO DE MUDAR 
O confisco dos salários entra em 
vigor no pagamento de abril (90 dias 
após a aprovação). Com nossa  
luta, podemos reverter antes do  
começo do desconto. Os servidores  
de Florianópolis conseguiram com a 
greve reconquistar seus direitos!

O QUANTO PERDEMOS? 
O aumento do confisco  
para 14% de nosso salário  
equivale a 11 dias de  
salário ao ano!

LUTAR!

Direito de greve
 
"É assegurado o direito de  
greve, competindo aos  
trabalhadores decidir 
sobre a oportunidade de 
exercê-lo e sobre os inte-
resses que devam por meio 
dele defender"
Constituição Federal, artigo 9o.

AJUDE A ORGANIZAR A GREVE!
1 Discuta com os colegas e ajude a  

paralisar a sua unidade!

2 Adicione o WhatsApp do Sindsep        11.97025-5497  
e mande seu nome, unidade e região.

3 Participe das assembleias, ajude a fortalecer os coman-
dos de greve na sua região. Também acompanhe,           

         compartilhe o facebook e site do Sindsep.

4 Discuta com seus vizinhos, em sua igreja e em todo 
seu bairro o apoio popular para a greve.



Cobre do prefeito e dos vereadores que votaram o confisco dos salários dos servidores para revoguem a lei. 
Escreva para os vereadores: www.napressao.org.br

8 MOTIVOS  
PARA A GREVE DOS  
SERVIDORES MUNICIPAIS

ELES SÃO OS RESPONSÁVEIS! 
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GREVE!
Estamos em

Contra o confisco de 3% de nossos salários!
Pela revogação da Lei 17.020/18

(PL 621/16 - Sampaprev)

2  O confisco de mais 3% do salário, 
equivale a 11 dias do funcionalismo 
municipal por ano. Dinheiro que 

não vai cair na conta do servidor, que 
ano após ano, amarga a política salarial 
de 0,01% que arrocha sua renda.

3 Bruno Covas (PSDB) disse que  
se não fizesse a reforma da previ-
dência municipal teria de aumen-

tar os impostos. MENTIU: fez a refor-
ma confiscando os salários e aumentou  
os impostos!

4 Impostos sobem: 3,5% (IPTU); a ta-
rifas de ônibus, metrô e trem au-
mentaram 7,5%; preço do gás de 

cozinha só aumenta; no supermercado e 
na feira o preço dos produtos só aumen-
ta. E o salário dos servidores é reduzido 
com o confisco.

5  Em setores do nível básico e médio 
do funcionalismo (agentes de apoio, 
AGPPs e ASTs), a Prefeitura nega um 

plano de carreira, condenando servido-
res à falta de perspectivas.

6 A Prefeitura terceiriza serviços e 
entrega equipamentos públicos 
para Organizações Sociais (entida-

des privadas) que cobram muito mais do 
que custariam no serviço público e pres-
tam péssimos serviços à população. Su-
gam rios de dinheiro dos cofres públicos 
para seus esquemas, pagando salários de 
mais de R$ 65 mil aos seus diretores!

7  O desmonte dos serviços públicos 
fica evidente com a redução do nú-
mero de servidores trabalhando. 

De 2009 a 2017 a cidade perdeu mais de 
10.000 servidores. A população aumenta 
e o serviço público diminui, prejudican-
do o atendimento ao cidadão e o cuida-
do com a cidade. É urgente a abertura de 
concursos públicos!

8 A luta pela revogação desta farsa 
chamada Reforma da Previdência 
municipal é parte da luta contra as 

propostas de Reforma da Previdência de 
todos os trabalhadores e trabalhadoras 
brasileiros que o governo federal quer 
realizar para aumentar a idade mínima 
para se aposentar, criação de modelos 
de capitalização e inclusive aumentar o 
valor de contribuição do INSS e outros 
segmentos do serviço público.

1  A mando do prefeito Bruno  
Covas (PSDB), a Câmara Municipal 
aprovou a lei que aumenta o confisco 

para 14% dos salários dos servidores!

Prefeito 
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PSDB
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A REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA E 
SEUS IMPACTOS 
O governo de Bruno Covas aprovou na 
Câmara no dia 26 de dezembro de 2018, o 
PL 621/16, da Reforma da Previdência dos 
servidores públicos municipais, sanciona-
da pelo prefeito dois dias depois em 28 de  
dezembro, que se tornou a Lei 17.020/18 

QUAIS SÃO AS ALTERAÇÕES NA  
PREVIDÊNCIA, SEGUNDO A LEI 
APROVADA, ALÉM DO AUMENTO 
DA ALÍQUOTA DE 11 PARA 14%

A aprovação da reforma da previdência 
municipal não se tratou apenas de um pro-
jeto injusto que confisca 11 dias do salário 
do servidor por ano. Mostrou as vísceras 
da Câmara, as relações pouco republica-
nas com o Executivo e o descompromisso 
total dos dois poderes com a cidade. 

A estratégia de Doria de apontar o ser-
vidor e os aposentados como bodes expia-
tórios do orçamento escondia seus com-
promissos com o sistema financeiro e seu 
desejo de ser ele o candidato à Presidência 
pelo PSDB. 

Derrotado pela greve de março com 100 
mil servidores postos à frente da Câmara, 
ainda foi desmascarado pela recente tro-
ca do titular da Fazenda por Bruno Covas. 
Um dos pilares da reforma, a segregação 
de massas, que capitalizaria em bancos 
a contribuição dos futuros servidores foi 
retirada da proposta por um cálculo polí-
tico. Dez Estados desfizeram esse regime 
desde 2012, porque quebra o orçamento, 
diferente do discurso. 

Se Doria quer pular de galho em galho, 
Covas parece não querer uma bomba reló-
gio explodindo no próprio colo. Portanto, 
foram os objetivos políticos de ambos que 
definiram qual reforma fazer. Nunca foi a 
necessidade da cidade.

Já a farsa de responsabilizar servidores 
permaneceu intacta pelo sucessor. Farsa 
porque os gastos com pessoal na Prefei-
tura têm diminuído. O piso salarial per-
manece em R$ 755,14. Em 2016 o gasto 
foi de 38,7%, em 2017 37,1%, bem abaixo 
dos 60% limitados pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. A Prefeitura perdeu 10 
mil servidores ativos contribuintes entre 
2009 e 2017. 

O governo nunca quis discutir o real 
problema, que passa por crescente tercei-
rização, reduzindo as contribuições pre-
videnciárias. Na saúde, 60% da receita 
vai para Organizações Sociais (OSs), su-
postamente sem fins lucrativos, mas com 

CONTRIBUIÇÃO DE QUEM ESTÁ 
ABAIXO DO TETO DE R$ 5.645,80
A Lei cria um Regime de Previdência 
Complementar, que limita a base de 
contribuição devida para o IPREM ao 
teto do Regime Geral de Previdência  
Social (teto do INSS), que é de  
R$ 5.645,80, assim como o valor pago  
a título de benefícios (aposentadoria  
ou pensão). A nova regra é valida para 
os servidores que ingressarem a partir 
de 27 de dezembro de 2018. 

QUEM IRÁ COORDENAR O 
PAGAMENTO DAS PREVIDÊNCIAS?
A Lei aprovada propõe que a fundação 
responsável pela gestão da previdência 
seja o Sampaprev, ou que o município 
aponte outra entidade fechada já exis-
tente, como por exemplo, o SPPrevCom 
(Previdência Complementar dos  
Servidores do Estado de São Paulo) ou 
o Funpresp (Previdência Complementar 
dos Servidores da União).

CONTRIBUIÇÃO DE QUEM
ESTÁ ACIMA DO TETO
Para quem ganha mais que R$ 5.645,80, 
a Prefeitura entrará com uma contrapar-
tida igual à dos servidores (7,5%.). Antes 
da Lei a contrapartida era de 22% e os 
trabalhadores contribuíam com 11%.  
Ou seja, a Prefeitura reduz a suas obri-
gações com nossas aposentadorias. 

MUDANÇA NA BASE DE CÁLCULO
A lei muda a base de cálculo da  
contribuição e, portanto, dos benefícios  
pagos. Acaba a possibilidade de inclusão 
das férias e das horas suplementares 
recebidas no cálculo do benefício futuro 
dos servidores. A pensão por morte  
passa ser igual a adotada pelos  
servidores da União.

Leia estudo do DIEESE  
Subseção Sindsep no site:  
https://bit.ly/2MCmXr5

salários de até 70 mil reais para seus di-
retores. A população sustenta tal sistema, 
incapaz de fiscalizar os gastos.

O Dieese calculou que cerca de 800 
milhões por ano escapam da previdên-
cia municipal para o regime geral como 
contribuições dos trabalhadores das OSs  
e encargos. 

Isso não parece preocupar Covas ou 
Doria, tampouco os 33 vereadores que 
aprovaram o projeto. Se não o fizeram em 
março, esperaram o apagar das luzes da 
Câmara. Isso após um café da manhã en-
tre 26 vereadores e o Prefeito na semana 
em que a imprensa afirmava que Bruno 
Covas iria trocar os comandos das 32 Pre-
feituras regionais.

Às vésperas do Natal, em vídeo, o ve-
reador Masataka Ota confessou a profes-
sores que perdeu 20 cargos em março por 
apoiar os servidores. Seria um escândalo 
em qualquer lugar civilizado. 

Fácil de entender porque a comissão 
de vereadores que deveria discutir du-
rante 120 dias o projeto antes de votá-lo 
foi criada e encerrada em três semanas 
para legitimar votações entre o Natal e o 
Ano Novo, época de recesso escolar, fes-
tas e férias. Mesmo assim, bombas de gás, 
spray de pimenta e balas de borracha de 
março voltaram. 

Poderiam discutir os interesses da ci-
dade, da população. Os R$ 3 bilhões que 
a Prefeitura subsidia ao transporte. Ou os 
quase R$ 3 bilhões repassados à União 
pela dívida que, mesmo renegociada já foi 
paga ao menos três vezes. Tudo com o di-
nheiro do contribuinte.

Poderiam propor que ricos pagassem 
maior IPTU por mansões e prédios milio-
nários, já que pagam mesma alíquota ou 
pouco maior do que pagam as classes mé-
dias e populares. Mas seus interesses não 
são os mesmos da população.

Os servidores permanecerão lutando, 
com greve a partir de 04 de fevereiro.

UMA REFORMA DE FACHADA
Por Sergio Antiqueira
Diretor de Escola na Prefeitura de São Paulo, formado em Psicologia e Gestão Escolar.  
Atual Presidente do Sindsep - Sindicato dos servidores municipais de São Paulo.  
Artigo publicado originalmente no jornal Folha de São Paulo no dia 5 de janeiro de 2019.

A reforma da Previdência municipal de São Paulo, tal como
aprovada pelos vereadores, é justa?   NÃO!

Um ponto preocupante em relação ao 
Regime de Previdência Complementar 
é a ausência de limitação das  
despesas com sua administração.

Para as parcelas remuneratórias de 
até R$ 5.645,80, o Iprem continua  
sendo o responsável pelo pagamento.


