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TIREM AS MÃOS DA 
APOSENTADORIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS!

NO
VE

M
BR

O 
DE

 2
01

8

A retomada a toque de caixa da 
Comissão do PL 621/16 que visa assaltar 
o bolso dos servidores e desmontar a 
previdência é uma clara sinalização de 
descompromisso com o funcionalismo 
público de nossa cidade. 

Os servidores da cidade de São Paulo 
não esquecem a GREVE DOS 100 MIL 
que ocorreu no mês de março e durou 
20 dias, em defesa da aposentadoria 
dos trabalhadores da prefeitura de São 
Paulo. Momento em que o então prefeito 
João Doria saiu derrotado. 

O Sindsep não aceita o descaso contra 
os servidores públicos aplicados pelo 
atual governo do prefeito Bruno Covas, 
que insiste em retomar na Câmara 
Municipal o PL 621/16 e ainda para o 
orçamento 2019 não prevê um reajuste 
que recupere as perdas salariais dos 
servidores. 

Como resposta a essa afronta, 
o Sindsep chamou em caráter de 
urgência um ato em frente à Câmara 
Municipal na tarde do dia 13 de 
novembro, momento em que o Colégio 
de Lideres estava reunido para debater 
as pautas que entrariam para votação no 
plenário, sendo uma delas a da reforma 
da previdência dos servidores. 

Como havia uma forte rejeição ao 
projeto por parte dos servidores e da 
bancada de oposição, o PL não entrou 
para a votação e o presidente da Câmara 
disse que o projeto não entrará na 
pauta até o termino da comissão de 
estudos, que irá debater o assunto e que 
será constituída a partir do dia 22 de 
novembro. 

No entanto a situação é preocupante, 
pois o governo quer aprovar a reforma 

de qualquer maneira ainda este 
ano. Segundo matéria do Estado de 
São Paulo, do dia 14 de novembro, 
um dia após o ato realizado pelo 
Sindsep e servidores, Milton Leite, 
aliado do prefeito Bruno Covas, se 
comprometeu para colocar a proposta 
em votação ainda este ano, entre o 
natal e o ano-novo. Pois a data de 
24 de dezembro é o prazo para que a 
comissão de estudos que está sendo 
criada para discutir o projeto tem 
para finalizar seu trabalho. 

O presidente da Câmara mesmo 
sabendo da dificuldade de conseguir 
manter os vereadores na Casa durante 
os feriados de fim de ano, quer votar a 
reforma. Pois, com as férias escolares 
e recessos nos gabinetes, considera 
que poderia reduzir a capacidade de 
mobilização dos servidores contrários ao 
projeto.

 Portanto, o Sindsep afirma que 
se o ataque à previdência andar os 
servidores vão parar! Em qualquer 
época do ano a categoria saberá se 
levantar para defender os seus direitos. 
Vereadores que ousarem votar nesse 
projeto serão duramente denunciados. 
Faremos de tudo para que nunca mais 
se reelejam! Reiteramos nosso pedido de 
retirada integral do PL 621/16.  
Visto que não há a  
necessidade da reforma da 
previdência  
municipal e ainda sabemos 
que existe dinheiro 
suficiente para realizar os 
reajustes justos pedidos 
pelos trabalhadores. 

#RetiraPL621já 

#ReajusteNoOrçamentoJá

O Sindsep reafirma a posição de defesa integral da previdência dos servidores  
públicos municipais e a exigência da retirada do famigerado projeto de lei 621/16

100 mil servidores em greve em março  deste ano

COMO FICA A CONTRIBUIÇÃO 
CASO O PROJETO SEJA 
APROVADO?
Hoje todos os servidores ativos 
contribuem com 11% sobre o valor 
total do salário. Com a reforma esse 
percentual passa para 14% sobre a 
parcela inferior ao teto do regime geral, 
que é de R$ 5.645,80. 
Quem recebe acima deste teto tem uma 
alíquota suplementar de 5%. 
Os aposentados que hoje contribuem 
com 11%, com a reforma irão contribuir 
com 19%.

PERGUNTAS 
& RESPOSTAS
PERGUNTAS 
& RESPOSTAS
SOBRE O PL 621/16
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* sobre o que passar do teto do INSS  
(R$ 5.645,80 em 2018) será descontado  
mais 14%
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EM RELAÇÃO AO AUMENTO 
SALARIAL, O QUE O GOVERNO 
PREVÊ NA REFORMA?
O projeto de lei 621/16 prevê que, se 
aprovado, qualquer aumento salarial, 
reestruturação ou nova gratificação 
criados por lei precisam apresentar 
os impactos por 75 anos e estarem 
previstos na Lei Orçamentária. Sendo, 
que o PL 612/16 bloqueia as negociações 
de reajustes salariais e condena os 
servidores a não terem aumentos!

E COMO FICA O IPREM  
COM A REFORMA?
O projeto prevê separar os servidores e 
aposentados atuais em uma conta que 
não receberá nenhuma contribuição dos 
futuros servidores. Isso vai quebrar o 
nosso Iprem.
Com o Iprem quebrado por esse projeto, 
em 2 anos o governo pode tentar 
parcelar salários ou propor leis que 
congelam as promoções, progressões, 
evoluções, quinquênios e sexta parte, 
como já acontece em várias cidades. 
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TODOS JUNTOS: EM DEFESA  
DAS APOSENTADORIAS DO  
POVO BRASILEIRO!

PERGUNTAS 
& RESPOSTAS
PERGUNTAS 
& RESPOSTAS
SOBRE A REFORMA 
FEDERAL DA PREVIDÊNCIA

A REFORMA DA PREVIDÊNCIA DE 
BOLSONARO E PAULO GUEDES 
INTERFERE NA VIDA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS?
Com toda certeza! As mudanças 
das regras na legislação federal 
e na Constituição dos direitos de 
aposentadoria atingiriam todos os 
servidores das esferas federal,  
estadual e municipal e também 
trabalhadores do setor privado,  
além, é claro, de pensionistas e 
trabalhadores rurais. 

VOCÊ SABE ONDE  
ESTÁ O PROBLEMA DA  
PREVIDÊNCIA SOCIAL?
Os devedores da Previdência são os 
grandes empresários, que acumularam 
uma dívida até 2015 de R$ 374,9 bilhões, 
mais do que o dobro do suposto rombo 
(R$ 149 bi) que o governo justifica para 
realizar a falsa reforma. Somente com 
desonerações e renúncias foram mais de 
R$ 283 bilhões que deixaram de entrar 
nos cofres da seguridade.

Em nível federal, a prioridade do novo governo é acabar com a 
previdência social baseada na solidariedade e retirar direitos

Após as eleições, o debate da reforma 
da Previdência Social voltou com força 
diante das novas ameaças contra os nossos 
direitos. O Sindsep alerta a população 
sobre as propostas perversas nesta 
transição dos governos de Michel Temer e 
Jair Bolsonaro.

Querem acabar com  
sua aposentadoria!

Temer tentou atacar as aposentadorias 
e foi derrotado pela mobilização dos 
trabalhadores liderados pela CUT e 
demais centrais sindicais.  Nós lutamos 
para preservar a Previdência Social 
pública solidária e universal, melhorando 
ela para que se garanta dignidade aos 
trabalhadores com um piso que não seja 
inferior ao salário mínimo e que amplie a 
proteção social e os direitos.

Querem deixar seu futuro 
na mão dos bancos

Antes mesmo de assumir o mandato, 
o presidente eleito (com base na fraude 
do financiamento de empresários na 
difusão de mentiras) Jair Bolsonaro já 
mostra a que veio. Ele e Paulo Guedes, 
que é o homem dos bancos, têm 
interesse que a reforma da Previdência 
saia urgentemente. Bolsonaro e seus 
apoiadores defendem um modelo de 
capitalização (privado) com contas 
individuais, substituindo o atual 
sistema de repartição, financiado de 
modo tripartite, ou seja, que conta com 

a participação do Estado, empresas e 
trabalhadores.  

Esse modelo de capitalização deixa 
de garantir o salário mínimo e sua 
aposentadoria passa a ser apenas aquilo 
que o trabalhador conseguir poupar para 
si mesmo. Acaba com a solidariedade 
entre gerações, ou seja entre quem está 
trabalhando contribui para aqueles que 
já deram os melhores momentos de 
suas vidas se dedicando ao trabalho e no 
final, terem o direito a um momento de 
descanso e dignidade. 

Assim, bancos, seguradoras e até 
fundos de pensão de estatais irão 
administrar - da forma como acharem 
melhor, para seus interesses- a 
poupança individual dos trabalhadores e 
trabalhadoras. 

Um modelo assim foi aplicado no Chile 
sem proteção do Estado e nem aporte dos 
patrões, os trabalhadores tiveram que 
contribuir individualmente, tendo suas 
poupanças administradas por empresas 
privadas. O resultado foi trágico: hoje, 
trabalhadores que se aposentam com R$ 
2.635 por exemplo, recebem entre R$660 
(mulheres) e R$ 870 (homens). Isso 
significa que eles recebem a metade do 
salário mínimo chileno, numa condição 
desumana. Em geral essa aposentadoria 
dura apenas 5 anos, quando acaba a 
“poupança” que é a capitalização. Depois 
disso os aposentados são jogados aos 
cuidados de suas famílias. Esse dado é tão 
dramático que o Chile tornou-se recordista 
de suicídios de aposentados.

ENTENDA COMO FICARIA NO BRASIL COM O ASSALTO DA PREVIDÊNCIA?

PREVIDÊNCIA PÚBLICA ATUAL

Quem contribui 35 anos com  
R$ 76,32 recebe uma  
aposentadoria  
mensal de R$ 954,00

PREVIDÊNCIA POR CAPITALIZAÇÃO

Quem contribui 35 anos com  
R$ 76,32 recebe uma  
aposentadoria  
mensal de R$ 224,95

Mobilização em defesa das aposentadorias em março de 2018


