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Reforma da Previdência
O futuro que não queremos 

para o nosso país
O modelo já se mostrou nefasto em outros 

países. Após 30 anos, os aposentados da 
Colômbia, Chile, México e Peru estão na 
miséria. O resultado é um alto índice de suicídio 
entre os idosos. As pessoas preferem morrer a 
continuar vivendo em uma situação desumana. 
Não queremos isso para o nosso Brasil.

Com informações do Dieese

A Reforma da Previdência, proposta pelo 
governo, propõe o desmonte da previdência 
pública, universal e solidária. A proposta 
não define para onde vai o seu dinheiro. As 
altas taxas de administração consomem parte 
da aplicação, o que poderá colocar em risco 
o pagamento do benefício. A Reforma não 
prevê regras de transição de regime e nem 
o que seria feito para financiar seus custos. 

Pela proposta, o valor da pensão ficará 
menor. Tanto para trabalhadores do setor 
privado quanto para o serviço público, 
o benefício será de 60% do valor mais 
10% por dependente adicional. Assim, 
se o beneficiário tiver apenas um 
dependente, receberá os 60%, se tiver 
dois dependentes, receberá 70%, até 
o limite de 100% para cinco ou mais 
dependentes.

 Hoje, a pensão por morte é de 100% 
para segurados do INSS, respeitando o 

Pensão
teto de R$ 5.839,45. Para os servidores 
públicos, além deste percentual, o 
segurado recebe 70% da parcela que 
superar o teto.

 Os dependentes de servidores 
que ingressaram antes da criação da 
previdência complementar terão o 
benefício calculado obedecendo o limite 
do teto do INSS, que hoje é de R$ 
5.839,45 em 2019.

 Com informações do site G1

Será que haverá dinheiro para pagar nossas aposentadorias no futuro? 
E para as pensões dos nossos filhos e companheiros?



Quarta-feira

ELEJA SEU REPRESENTANTE PARA 
O 10º CONGREJUFE - 12h30

Reunião mensal do DAP

Debate no auditório do Sisejufe - 15h30

O Departamento de Aposentados e Pensionistas convida para a abertura 
da Programação anual na sede do Sisejufe com almoço

Diante de uma conjuntura de ataques aos 
direitos dos trabalhadores, servidores da ativa 
e aposentados do estado do Rio de Janeiro 
tem importante compromisso, no próximo 
dia 20 de março. Nesta data, ocorrerá a 
assembleia para eleger delegados para o 10º 
Congrejufe. Os debates e a votação para 
escolha da delegação acontecerão na Praça 
Floriano, na Cinelândia, Centro do Rio, a 
partir das 12h30. 

Participe da Assembleia para eleger delegados 

A direção do Sisejufe convoca e destaca a 
importância da sua participação para reforçar 
a luta contra propostas como a Reforma da 
Previdência e a possibilidade de extinção da 
Justiça do Trabalho, entre outros temas.

O sindicato tem direito a uma delegação 
composta por 66 representantes. O 10º 
Congrejufe acontecerá entre os dias 27 de 
abril e 1º de maio deste ano, em Águas de 
Lindóia, em São Paulo.

Palestrante: Marcelo Azevedo
Mestre em Políticas Públicas
Especialista em Economia do Trabalho 
Especialistas em Relações Internacionais 

Os impactos da Reforma da Previdência para 
aposentados e pensionistas do serviço público

Debatedores:
José Carlos Arruda – Sindjustiça-RJ

Araceli Rodrigues – Assessoria Jurídica

Av. Presidente Vargas, 509/11º andar
Centro - Rio de Janeiro
Telefone: 2215-2443www.sisejufe.org.br


