
A Reforma da Previdência, PEC 287, do governo ilegítimo de 

Michel Temer, foi enviada para o Congresso Nacional e como já 

temíamos, ela prevê a extinção da aposentadoria especial para 

professores, eleva para 65 anos a idade mínima para aposentado-

ria e pasmem, pretende acabar com a diferença no tempo de con-

tribuição entre homens e mulheres. 

Resumidamente, caso seja aprovada, a idade para os educadores 

e educadoras se aposentarem será igualada em 65 anos. Professo-

res que até a data de promulgação da emenda tenham 50 anos ou 

mais e professoras com 45 anos ou mais, poderão se aposentar após cumpridos 30 anos de 

contribuição, se homem, e 25 anos no caso das mulheres (desde que tenha cumprido um pe-

ríodo adicional equivalente a 50% do  tempo que faltaria para atingir o tempo de contribui-

ção anterior). 

A reforma dos golpistas vai muito além, ela pretende acabar com a paridade, e estabelece o 

teto do regime geral nas aposentadorias, mesmo para os que contribuíram a vida toda para 

aos regimes próprios de previdência. Para ter direito a integralidade, no caso o teto, você po-

derá contribuir até 49 anos.  

Tem mais, com o próprio dinheiro do contribuinte e o apoio da grande mídia e do poderoso 

sistema financeiro, o governo investe em propaganda mentirosa tentando enganar a popula-

ção alegando um déficit no sistema da previdência social. Essas argumentações do governo 

estão sendo desmentidas pelos maiores especialistas do mundo. 

O Sintramem, juntamente com outras entidades sindicais do país inteiro incluindo, Federa-

ções, Confederações e Centrais, estão se mobilizando para tentar impedir esse duro golpe 

contra os trabalhadores brasileiros. Entretanto, o lobby articulado  pelo governo golpista é 

muito poderoso e a troca do voto por cargos e 

favores pessoais sempre foi uma vocação do 

nosso Congresso. 

Mesmo você que foi iludida (a)  pelos picare-

tas, é hora de exercer o seu papel e lutar de 

verdade pelo seu direito. 

No verso desse boletim, um pouco mais sobre 

as reformas que estão em curso no país depois 

do golpe. Fique esperto e forme sua opinião 

com base em informações confiáveis e análi-

ses sensatas. 

Reforma da Previdência vai  

destruir a carreira do magistério 




