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Quantitativo de servidores federais poderá cair 
em 50% até 2021. O quadro, atualmente em 

633.902 ativos, despencará para 324.540 em três 
anos. A sociedade pressiona por bons serviços, 
mas esse número de trabalhadores não vai dar 

conta do recado, sem reposição mínima de 
pessoal. O foco das tensões tem como base a 
ausência de concursos, diante do crescimento 
da população. Em 1995, éramos 165 milhões 

de habitantes. Servidores ativos, aposentados e 
pensionistas eram 1,1 milhão. Em 2018, somos 

208,4 milhões e a quantidade de servidores 
praticamente não se alterou.

Reforma de bolsonaro vai dobrar 
contribuição de funcionalismo 
público e efeito cascata é certo

Por Paloma Savendra, para jornal O DIA

Serviço público – O caos com risco de 
comprometimento no atendimento à 

população

Por Vera Batista, para o Blog do 
Servidor do Correio Braziliense

Em defesa do serviço público
 e dos trabalhadores

 A nova reforma previdenciária proposta pelo ex-
presidente do Banco Central Armínio Fraga que 

será colocada em prática pela equipe econômica 
de Jair Bolsonaro. Pelo projeto, a contribuição 
previdenciária dos servidores poderá chegar 
a 22%. Atualmente, a alíquota aplicada sobre 
os salários das categorias é de 11%. Se o texto 
passar no Congresso, provocará efeito cascata 

nos estados e municípios.

Idade mínima para todos
Outra mudança será o estabelecimento de 

65 anos como idade mínima para homens e 
mulheres se aposentarem. O texto também 

prevê idade mínima de 55 anos para os policiais 
civis e agentes penitenciários hoje, eles precisam 

de tempo de contribuição de 30 anos.
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www.humorpolitico.com.br

Nota de Pesar
 É com tristeza que 
comunicamos o falecimento de 
Francisco Elanio Matos Bezerra, 
filiado da região do Cariri. Que 
a família e os amigos recebam o 
nosso respeito e solidariedade 
neste difícil momento.
Francisco Elanio, presente!
+05/06/1954
- 04/11/2018
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