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Mantenha-se informado!   Acompanhe as notícias do Sindicato e ajude a fortalecer a resistência 
eM defesa da educação e dos direitos da classe trabalhadora!

Telefone: 
3225-6729

SiTe:
www.sismmac.org.br

liSTa de TranSmiSSão 
no WhaTS aPP:  
99737-2120

facebook:
www.facebook. 
com/sismmac

Professores 

É O FIM DA APOSENTADORIA 
ESPECIAL PARA PROFESSORES! 

Idade mínima

Trabalhadores do 
setor privado e público 

62 para 
mulheres

65 para 
homens

 De acordo com a 
proposta, a idade 
mínima pode aumentar 
ainda mais quando a 
expectativa de vida 
dos brasileiros subir! 

Atualmente, para os 
servidores concursados 
e que tomaram posse a 
partir de 31 de dezembro 
de 2003, a média salarial 
é feita utilizando 80% das 
maiores contribuições desde julho de 1994 
como base. Com a Reforma da Previdência, 
a média vai considerar todos os salários, 
até as menores contribuições registradas. 

Para alcançar 100% do 
benefício serão necessários

Tempo mínimo 
de contribuição:  

20 
anos

40 anos
de contribuição

Tempo de contribuição

A novA reforMa da Previdência colocA A 
aPosentadoria dos trabalhadores em risco

No dia 20 de 
fevereiro 
de 2019, o 

governo federal 
enviou ao Congresso 
uma nova proposta 
de Reforma da 
Previdência. 
Analisando as 
principais mudanças, 
não restam 
dúvidas de que o 
verdadeiro objetivo 
do projeto é reduzir 
a aposentadoria da 
classe trabalhadora 
e perdoar dívidas de 
grandes empresas com 
o INSS. 

Com a reforma 
fica praticamente 
impossível garantir 
o benefício da 
aposentadoria. Só 
a resistência dos 
trabalhadores pode 
barrar esse ataque!  

Confira os principais 
ataques da PEC que 
modifica o sistema de 
previdência: 

CuritibaPREV de Greca
O regime de capitalização, que foi efetivado este ano no município 
com a implementação do CuritibaPREV, também é utilizado na Reforma 
da Previdência do presidente Jair Bolsonaro. Esse sistema é mais uma 
manobra para beneficiar previdências privadas oferecidas por grandes bancos. 

A única saída é a resistência!
 Assim como derrubamos o desmonte da previdência 

proposta pelo governo Temer, devemos intensificar 
novamente a nossa mobilização para lutar contra esse 
grave ataque. A resistência é o único caminho para 
enfrentar a retirada de direitos da classe trabalhadora 
que sustenta esse país! Firmes! 

 Com a reforma, a 
aposentadoria por 
tempo de contribuição 
deixa de existir!

60anos
Idade mínima para 

homens e mulheres

30anos
Tempo mínimo 
de contribuição

Exemplo:
Média salarial para cálculo: R$3.000 

Tempo de contribuição: 25 anos, o que equivale 

a apenas 70% da aposentadoria integral. 

Valor da aposentadoria: R$2.100

A reforma vai 
diminuir a sua 
aposentadoria!  

construindo:


