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24ABRIL: PARALISAÇÃO NACIONAL
CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

O Sintepp convoca os (as) traba-
lhadores (as) em Educação do 
Pará a participarem da PARA-
LISAÇÃO NACIONAL contra a 

Reforma da Previdência do Governo Bolsonaro 
no dia 24 de abril, seguindo a agenda nacional 
convocada pela CNTE. 

Para que todos entendam o que a PEC 
06/2019 causará na vida dos brasileiros mais po-
bres, a CNTE preparou em sua edição de abril um 
Jornal Mural para sanar diversas dúvidas: 

Para o magistério da educação básica, a re-
forma da Previdência está longe de atender as es-
pecificidades do trabalho escolar e as professoras 

serão as mais prejudicadas. A idade para a aposen-
tadoria das docentes (mulheres) no serviço públi-
co e na média para quem leciona em regime INSS 
aumentará 10 anos e o tempo de contribuição, 15 
anos! Sendo que as mulheres compõem 80% da 
categoria do magistério de nível básico no país.

A aposentadoria especial do magistério 
praticamente acaba com a Reforma, sobretudo 
para as professoras que terão a idade reduzida 
em apenas 2 anos em relação às demais trabalha-
doras (atualmente são 5 anos), sendo que preci-
sarão contribuir por dez anos a mais no regime 
celetista e 5 anos extras nos regimes próprios 
(serviço público).

• Querem implantar o regime de ca-
pitalização, onde a aposentadoria 
dependerá exclusivamente dos depó-
sitos que cada trabalhador conseguir 
efetuar durante sua vida laboral. Esse 
modelo fracassou no mundo todo, so-
bretudo porque é gerenciado por ban-
cos sob a volatilidade das bolsas de va-
lores. É a inconsequente privatização 
da Previdência Social Pública! 
• A idade e o tempo de contribuição 
aumentarão para os atuais e futuros 
segurados (INSS e Serviço Público) e 
os valores dos proventos diminuirão. 
Ou seja: todos/as terão que trabalhar 
mais para ganhar menos! 
• O teto para a aposentadoria dos se-
gurados ingressos após a reforma, 
inclusive servidores públicos, será o 
do INSS. E os governos das diferen-
tes esferas administrativas terão que 

implantar em até dois anos fundos de 
Previdência Complementar para os 
atuais e futuros servidores. 
• As regras da aposentadoria e da 
seguridade social serão desconstitu-
cionalizadas, podendo ser alteradas a 
qualquer momento por simples pro-
jetos de lei (idade mínima, tempo de 
contribuição, alíquotas previdenciá-
rias, valores dos proventos, dos bene-
fícios e pensões). 
• As alíquotas previdenciárias para 
ativos, aposentados e pensionistas au-
mentarão imediatamente para 14%, 
podendo chegar a 22%. O governo 
também ficará autorizado a instituir 
contribuições extraordinárias por pe-
ríodo de 20 anos para cobrir déficits 
de qualquer espécie na Previdência, 
inclusive em decorrência de perdas de 
rendimentos dos fundos públicos ge-

ridos por bancos privados. 
• O BPC pago aos idosos será rebai-
xado de 1 salário mínimo para R$ 
400,00; o abono anual para pessoas 
com deficiência será extinto; o auxílio-
-reclusão sofrerá corte de R$ 300,00 e 
a idade para aposentadoria das mu-
lheres do campo será igualada à dos 
homens, em 60 anos (idade acima da 
expectativa de vida de grande parte 
dessa população!). 
• A reforma da Previdência desvirtua 
a política de seguridade social para 
atender exclusivamente aos interes-
ses do mercado. O governo pretende 
economizar R$ 1 trilhão com a garfada 
nas aposentadorias e com a redução 
de direitos previdenciários. Trata-se 
de uma proposta que condena as futu-
ras gerações de idosos à pobreza e ao 
abandono.

ENTENDA O QUE ESTÁ EM JOGO COM ESSA REFORMA



REUNIÃO COM O GOV. HELDER TERMINA 
SEM PROPOSTA E AUMENTA A 

INDIGNAÇÃO DA CATEGORIA

26 DE ABRIL, 9H
CCNT/UEPA

Na reunião ocorrida 
na manhã desta 
terça-feira (16), 
na SEDUC, com a 

presença das secretárias de Edu-
cação – Profª Leila Freire e de 
Administração – Hana Ghassan, 
nenhuma nova proposta foi apre-
sentada. O governo informou que 
ainda está analisando possibili-
dades para apresentar outra pro-
posta à categoria, mas se manteve 
com o discurso das dificuldades 
financeiras e fiscais para o cum-
primento do Piso Salarial Profis-
sional Nacional (PSPN).

Nossa representação reagiu 
à falta de proposição e reafirmou 
o calendário de lutas aprovado na 
última assembleia, em 04 de abril, 

que aprovou Estado de Greve na 
Rede Estadual de Ensino do Pará, 
bem como indicativo de Greve 
para a próxima Assembleia Geral, 
que ocorrerá no dia 26/04.

Ainda assim, apontamos 
diversas questões que deverão 
ser analisadas pelo governo na 
construção de uma proposta que 
avance nas negociações. Dentre 
as questões, deve ser reafirmada 
a necessidade de uma política de 
valorização. Por isso na audiência 
de hoje, 16, perguntamos: “se o 
mesmo diz não poder pagar toda 
a diferença para atualizar o piso, 
quanto pode garantir? Se justifica 
não poder nesse momento rea-
justar os vencimentos, por conta 
de limites fiscais, quando poderão 

fazê-lo? E até lá qual proposição 
podem apresentar à categoria?”.

Esses questionamentos, 
mesmo sem serem contrapropos-
tas ao governo, apontam cami-
nhos para serem trilhados para se 
buscar uma saída à greve iminen-
te, por conta da falta de respostas 
concretas e objetivas sobre a situ-
ação do PSPN.

Ficou, portanto, marcada 
mais uma rodada de negociação 
para o dia de nossa Paralisação 
(24/04), momento em que fare-
mos nacionalmente um diálogo 
com a sociedade contra a Refor-
ma da Previdência e em defesa de 
nossos direitos. Logo, neste dia de-
veremos marchar de São Braz até 
a SEAD, com passagem pelo INSS.


