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Clique e saiba mais
•	 Frente	Parlamentar	mista	em	DeFesa	Da	PreviDência	social	Divulga	calenDário	
•	 congresso:	oPosição	se	une	Para	reaFirmar	Discurso	contra	temer

•	 reajustes	De	serviDores	FeDerais	serão	votaDos	na	Próxima	quarta	na	ccj
•	 a	cor	Da	oPinião:	negros	não	são	nem	10%	entre	os	colunistas	Dos	PrinciPais	jornais	Do	País

RefoRma da pRevidênCia TemeR - 12
APOSENTADORIA DOS SERVIDORES
A idade para o servidor se aposentar será igual 
ao do trabalhador da iniciativa privada. De 
imediato, a idade para mulher aumentaria 
para 56 anos, enquanto que para homem seria 
de 61 anos. A partir do ano seguinte, idade 
para os dois casos aumentaria três meses 
por ano até 65 anos. A transição para quem 
ingressou no serviço público começaria em 
87/97 com aumento de um ponto a cada dois 
anos (mulher) e um ponto a cada três anos 
(homem) até 105 pontos. Depende de PEC. 
Redução de despesas: R$ 500 milhões.

Estava agEndado 
para hojE, às 10h, 
com concEntração 
no ministério do 
planEjamEnto, Em 

Brasília, o ato “tirE 
as mãos da nossa 
gEap”, organizado 

por divErsas EntidadEs sindicais, com apoio da condsEf. a 
manifEstação tEm o oBjEtivo dE dEnunciar a intEnção do 

govErno golpista dE acaBar com a gEap. confira aqui o 
matErial distriBuído aos sErvidorEs E população soBrE as 

intEnçõEs dE tEmEr Em rElação à gEap

Presidente do Senado afirma que reajuste de servidores está 
garantido

Nos últimos dias circularam 
informações de que a 
aprovação no Senado dos 
projetos que trazem reajuste 
para a maioria dos servidores 
federais não era certa. A notícia 
perdeu força com a declaração 
feita pelo presidente do Senado, 
Renan Calheiros, ontem, 29. 
Confira aqui matéria da Agência 
Senado. Renan afirmou que 
o reajuste dos servidores está 
garantido.

Os PLs 4250/15 e 4252/15 
(agora PLC nº33/2016 e 
PLC nº35/2016, com a nova 

numeração do Senado) 
abrangem as tabelas da grande 
maioria dos servidores federais 
da base da Condsef. O primeiro 
estabelece um reajuste de 
10,8% dividido em dois anos 
(5,5% em agosto de 2016 e 5% 
em janeiro de 2017). 

É válido ressaltar que o 
reajuste incidirá tanto sobre 
o vencimento base como 
também na gratificação de 
desempenho. O projeto prevê 
ainda, a incorporação da 
Gratificação de desempenho e 
da GACEN* na aposentadoria 

pelo valor referente à média dos 
pontos recebidos nos últimos 
sessenta meses de atividade 
escalonadas em três etapas: 
67% a partir de 1º de janeiro 
de 2017; 84% a partir de 1º de 
janeiro de 2018 e 100% partir 
de 1º de janeiro de 2019.Essa 
incorporação retroage para 
beneficiar quem se aposentou 
e quem recebe pensão desde 
2004.

lEia aqui matéria da Condsef 
sobre as afirmações do 
presidente do Senado.
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