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Não à 

da previdência
deforma

Categoria unida. Nenhum direito a menos!
posição da nossa categoria, através do Sindicato APEOC e da Frente 

Norte/Nordeste em Defesa da Educação, é de completa recusa de 
um projeto que, ao nosso entender, foi encaminhado por um 

Governo que perdeu todas as condições morais e políticas de 
encaminhar reformas em nosso país, principalmente aquelas que 

vêm literalmente para colocar a Previdência Social como refém 
dos interesses do mercado e dos bancos.

Este projeto desconsidera a própria OMS, Organização Mundial de Saúde, que coloca a profissão de 
professor como uma das mais desgastantes, o que tem levado nossos companheiros e companheiras a 
não ter mais condições mínimas de estar em sala de aula por mais de 25 anos, como quer o governo.
O governo deveria fazer um Raio X de como está a situação real da Previdência. Quem são os sonegado-
res e quanto devem. Devedores do Poder Público e da Iniciativa Privada. Por que não cobram dessas 
grandes empresas, das prefeituras e governos estaduais? Preferem levar os trabalhadores da Educação 
a uma situação de desespero, tornando praticamente impossível uma aposentadoria tranquila.
Portanto, temos que reagir, pedir ao Congresso Nacional que se coloque como bastião da defesa de 
nossa sociedade, garantir que a economia brasileira volte a se mover a partir do incremento do salário e 
da valorização dos trabalhadores, e não para atender aos interesses de um Mercado que quer transfor-
mar o trabalhador brasileiro em escravo, sem direito a uma aposentadoria digna.
Diga não à DEFORMA da Previdência!

A APEOC considera que uma reforma, tendo em vista a situação dos profes-
sores e professoras, desconsidera os interesses da categoria, imprime as 

professoras mais 10 anos de idade e 5 anos a mais de contribuição, sem 
levar em conta que as mulheres têm uma sobrecarga familiar 

e social, desconsidera as condições estruturais e de saúde, 
sem falar nos professores, que trabalharão 5 anos a mais 

para se aposentar.
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Como é atualmente
60 anos de idade de mulheres/homem + 30 anos de contribuição
Com 30 anos de contribuição, recebe 80% do salário-benefício
Para o Regime Próprio + 10 anos de atividade profissional como 
professor e 5 anos no cargo.

Regime Próprio: 50 anos idade + mínimo de 25 anos 
de Contribuição + 10 anos de serviço público e 5 
anos no cargo
Regime Geral: 25 anos de contribuição

Proposta Reforma

Dificulta o acesso e retarda a concessão do benefício
Reduz o valor da aposentadoria
Amplia desigualdade entre homens e mulheres na 
velhice

Regime Próprio: 55 anos de idade + mínimo de 30 
anos de Contribuição + 10 anos de serviço público 
e 5 anos no cargo
Regime Geral: 30 anos de contribuição

PROFESSORAS E PROFESSORES

PERIGO

Diga Não!
DEFORMA da Previdência

Como é atualmente
Estabelece idade mínima para concessão de todos os benefícios: 65 anos para 
homens e 62 para mulheres + Tempo de contribuição mínimo de 25 anos e de 40 
anos para benefício integral 
Revisa a fórmula de cálculo do salário-benefício para reduzir o valor a ser recebido

55 anos de idade + mínimo de 30 anos de contribuição
Mínimo de 5 anos de efetivo exercício no serviço público 
Teto igual o Regime Geral

Proposta Reforma

Dificulta o acesso e Retarda a concessão do benefício
Reduz o valor da aposentadoria
Amplia desigualdade entre homens e mulheres na velhice
Ignora as desigualdades dentro do serviço público
Ignora as alterações que já foram realizadas em 2003/2013

60 anos de idade + mínimo de 35 anos de contribuição
Mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço 
público 
Teto igual o Regime Geral

servidor público

PERIGO

Regra Atual Proposta Reforma
valor do beneficiário

Cálculo do Salário-benefício:
  Média de todas as contribuições ao longo da vida profissional 
(inclui os menores salários, o valor fica menor);
  Aposentadoria com tempo mínimo de contribuição (20 anos RG 
e 25 anos RP): 60% do salário-benefício + 2% a cada ano, 
progressivamente, até 100% aos 40 anos de contribuição
  Tira da Constituição a obrigatoriedade de reposição da inflação 
para os benefícios acima do salário mínimo.

Cálculo do Salário-benefício: 
  Média das 80% maiores contribuições ao longo da vida 
profissional;
Por tempo de contribuição: É o salário benefício.
Por idade: 
  Com 15 anos de contribuição: 70% do salário-benefício;  
  Com mais de 15 anos de contribuição: +1% a cada 12 
meses de contribuição.

60% +2% +2% +2% +2% +... +2% +2% 100%+...80%

20 anos de contribuição RG e 25 RP 30 anos de contribuição professor 40 anos de contribuição
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