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A segurAnçA públicA é um dos temAs mAis 
presentes nos debAtes entre cAndidAtos às 
prefeiturAs. o grAu de preocupAção dAs 
populAções com A violênciA é Alto. (...) o 
Assessor pArA AdvocAciA do instituto sou 

dA pAz, felippe Angeli, destAcA A necessidAde de se mudAr os 
pArâmetros culturAis que envolvem o temA. “o debAte no 
brAsil é muito AssociAdo à questão policiAl. Há umA tendênciA 
A trAtAr o temA nA dimensão policiAl, mAs A questão é muito 
mAis AmplA”, diz. (...) pArA ele, Assim como pArA o cientistA 
político guArAcy mingArdi, o pApel dA guArdA municipAl deve 
ser o de prevenção e trAbAlHo comunitário. de Acordo com 
Angeli, A gcm tem “grAnde potenciAl preventivo” e deve 
utilizAr metodologiAs de solução de conflitos e prestAção de 
serviços públicos. “elA precisA compreender um determinAdo 
território, em um bAirro, em dAdA comunidAde, 
quAis vulnerAbilidAdes existem, os riscos no 
território, e ser um Agente ArticulAdor de 
outros serviços municipAis”. leiA mAis.

Clique e saiba mais
•	 em estudo, dieese ApontA 

impActos negAtivos dA pec 
241 (rede brAsil AtuAl)

•	 cidAdAniA urgente: bAstA de 
AutoritArismo jurídico (cArtA 
mAior)

•	 mudAnçAs no ensino 

•	Regime único de previdência, 
com	a	unificação	do	sistema	
das aposentadorias do INSS e 
dos servidores públicos, criando 
regime de previdência para 
servidores, celetistas e militares;

•	 Unificação	das	regras	para	
aposentadorias dos celetistas e 
também servidores públicos;

•	 Elevação	da	contribuição	
previdenciária dos servidores 
públicos de 11% para 13% ou 
14%;

•	 Isonomia da idade mínima entre 
homens e mulheres, usando o 
parâmetro de 65 anos como 
requisito etário para ambos;

•	 Elevação	da	contribuição	
previdenciária	da	Administração	
Pública de 22% para 28%;

•	 Criação	do	pedágio	para	quem	
tem idade superior a 50 anos 
de idade, completados até a 
entrada em vigor da reforma da 
previdência,	com	o	fim	de	atingir	
o limite de 65 anos de idade;

•	 Alteração	na	metodologia	de	
cálculo da aposentadoria, onde 
exigiria ter algo em torno de 50 
anos de trabalho para poder ter 
aposentadoria integral. A fórmula 
de cálculo que o Governo estuda 
seria composto de 50% da média 
aritmética	das	contribuições	
somado com 1% de cada ano 
efetivamente trabalhado. Por 
exemplo, a pessoa tem 65 anos de 
idade	e	35	anos	de	contribuição.	
Se	a	média	financeira	resultar	
em R$ 10.000,00, o cálculo teria 

o	coeficiente	de	85%	(50%	do	
percentual	pré-fixado	+	35%	
correspondente aos 35 anos 
trabalhados), o que reduziria a 
aposentadoria para R$ 8.500,00;

•	 Para	quem	não	completou	a	
idade de 50 anos de idade, até a 
entrada em vigor da reforma da 
previdência, teria que se submeter 
ao novo requisito etário de 65 
anos de idade; e

•	 Proibição	ou	restrição	à	
acumulação	de	aposentadoria	
com	pensão	por	morte	
entre regimes ou regimes 
previdenciários diversos.

Por	enquanto	não	há	nada	
definido.	Leia mais aqui

médio são 
contestAdAs no 
stf (brAsil de 
fAto)

Artigo analisa os principais pontos de possível reforma para a 
aposentadoria dos servidores federais estatuários
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