
APP Informa
NOVEMBRO DE 2019APP-Sindicato @appsindicatoappsindicato.org.br @appsindicato

Desde que assumiu o governo do Estado, 
o governador passou a dirigir o Estado 
apenas para poucos. Deixou de lado as 

promessas de campanha, inclusive a de dialo-
gar com os servidores(as) e passou a nos atacar. 
Tentou aprovar pacotaço com o PLC 04/2019, 
promove um calote na nossa data-base, acu-
mulada em quase 20%, acabou com a licença 
especial e prorrogou o mandato dos(as) direto-
res(as), além dos constantes ataques às nossas 
escolas, carreiras e ao nosso trabalho de edu-
cadores(as) com perseguições, política de pla-
nilhas e resultados, falta de equipamentos, au-
mento de jornada e falta de profissionais.

Agora, Ratinho envia um projeto absurdo para 
atacar as nossas aposentadorias, seguindo o 
exemplo do governo Bolsonaro que aprovou 
uma reforma que acabou com a aposentadoria 
dos(as) trabalhadores(as). 

Marca oficial (1ª opção p/ aplicação)

Marca oficial simplificada (2ª opção p/ aplicação)

REFORMA DO RATINHO: 
PAGAR MAIS, TRABALHAR MAIS,

PARA RECEBER MENOS E POR MENOS TEMPO!

• Altera aposentadoria por invalidez para 
aposentados(as) por incapacidade;

• Aumenta a idade mínima (62 para 
mulheres e 65 para homens);

• Aumento do tempo de contribuição;

• Previdência complementar para novos(as) 
servidores(as) com estabelecimento de 
teto de aposentadoria;

• Aumento na alíquota de contribuição para 
os(as) servidores(as) (14%);

• Redução no valor da aposentadoria para 
quem ingressou após 31 de dezembro de 
2003, obtido a partir de 60% de todas as 
remunerações mais 2% por ano até o limite 
de 20 anos. Serão 40 anos de contribuição;

• Possibilidade do fim da aposentadoria 
especial para diretores(as) e pedagogos(as);

• Servidores(as) aposentados(as)  passarão 
a contribuir com 14% sobre os valores 
recebidos acima de 2 salários mínimos 
nacional;

• Sem reajuste para aposentados(as) que 
ingressaram no Estado após 2004;

• Retira a integralidade por insalubridade / 
periculosidade.

Confira a seguir como a proposta impacta na nossa vida!
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MENTIRAS DE RATINHO:

1)

2)

REGRAS ATUAIS PROPOSTA DO RATINHO
PEC 16/2019

Ingresso 
até 2003

Ingresso a 
partir de 

2004

Ingresso 
até 2003

(Transição 
artigo 4º)

Ingresso 
a partir de 2004
(Transição 
artigo 4º)

Novos

Idade mínima

55 anos 55 anos

56 anos.
57 anos a 
partir de 
jan/22.

56 anos.
57 anos a 
partir de 
jan/22.

60 anos

Tempo mínimo
contribuição

30 anos 30 anos 30 anos 30 anos 25 anos

Benefício

Último 
salário 

recebido

Média de 80% 
das maiores 

contribuições, 
a partir de 

1994.

Último 
salário 

recebido

 60% da 
média + 

2% ao ano 
a partir de 
20 anos de 

contribuição

 60% da 
média + 

2% ao ano 
a partir de 
20 anos de 

contribuição

Paridade

Sim Não Sim Não Não

Integralidade

Sim Não Sim
(c/ 60 anos) Não Não

Alíquota
(contribuição)

11% 11% 14% 14% 14%

Tempo de 
serviço público

20 anos 10 anos 20 anos 20 anos 10 anos

Tempo no cargo

5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos

Valor 
máximo
(teto)

Não tem Salário 
atual Não tem Salário 

atual

R$ 5.839,45 
(teto do 

INSS)

PONTOS DE TRANSIÇÃO:
(Idade + tempo de contribuição)

91 pts + 1 pt 
ao ano até 
o limite de 

100 pts

91 pts + 1 pt 
ao ano até o 

limite de 
100 pts

Não tem

REGRAS ATUAIS PROPOSTA DO RATINHO
PEC 16/2019

Ingresso 
até 2003

Ingresso a 
partir de 

2004

Ingresso 
até 2003

(Transição 
artigo 4º)

Ingresso 
a partir de 2004
(Transição 
artigo 4º)

Novos

Idade mínima

50 anos 50 anos

51 anos.
52 anos a 
partir de 
jan/22.

51 anos.
52 anos a 
partir de 
jan/22.

57 anos

Tempo mínimo
contribuição

25 anos 25 anos 25 anos 25 anos 25 anos

Benefício

Último 
salário 

recebido

Média de 80% 
das maiores 

contribuições, 
a partir de 

1994.

Último 
salário 

recebido

 60% da 
média + 

2% ao ano 
a partir de 
20 anos de 

contribuição

 60% da 
média + 

2% ao ano 
a partir de 
20 anos de 

contribuição

Paridade

Sim Não Sim Não Não

Integralidade

Sim Não Sim
(c/ 57 anos) Não Não

Alíquota
(contribuição)

11% 11% 14% 14% 14%

Tempo de 
serviço público

20 anos 10 anos 20 anos 20 anos 10 anos

Tempo no cargo

5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos

Valor 
máximo
(teto)

Não tem Salário 
atual Não tem Salário 

atual

R$ 5.839,45 
(teto do 

INSS)

PONTOS DE TRANSIÇÃO:
(Idade + tempo de contribuição)

81 pts + 1 pt 
ao ano até 
o limite de 

92 pts

81 pts + 1 pt 
ao ano até o 

limite de 
92 pts

Não tem

% %

PROFESSOR PROFESSORA

O QUE PODE MUDAR PARA APOSENTADOS(AS):

• Aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14% 
sobre o que exceder 2 salários mínimos nacional.

• Desvinculação do benefício ao reajuste do salário dos demais 
servidores(as), ou seja, sem previsão de reajuste.

O governo do Estado não é obrigado a 
propor reforma na previdência dos(as) 
servidores(as);

A alíquota mínima não está fixada em 14% 
como afirmou o governador.
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TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS

REGRAS ATUAIS PROPOSTA DO RATINHO
PEC 16/2019

Ingresso 
até 2003

Ingresso 
a partir de 

2004

Ingresso 
até 2003

(Transição 
artigo 4º)

Ingresso 
a partir de 2004
(Transição 
artigo 4º)

Novos

Idade mínima

60 anos 60 anos

61 anos.
62 anos a 
partir de 
jan/22.

61 anos.
62 anos a 
partir de 
jan/22.

65 anos

Tempo mínimo
contribuição

35 anos 35 anos 35 anos 35 anos 25 anos

Benefício

Último 
salário 

recebido

Média de 80% 
das maiores 

contribuições, 
a partir de 

1994.

Último 
salário 

recebido

 60% da 
média + 

2% ao ano 
a partir de 
20 anos de 

contribuição

 60% da 
média + 

2% ao ano 
a partir de 
20 anos de 

contribuição

Paridade

Sim Não Sim Não Não

Integralidade

Sim Não Sim
(c/ 65 anos) Não Não

Alíquota
(contribuição)

11% 11% 14% 14% 14%

Tempo de 
serviço público

20 anos 10 anos 20 anos 20 anos 10 anos

Tempo no cargo

5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos

Valor 
máximo
(teto)

Não tem Salário 
atual Não tem Salário 

atual

R$ 5.839,45 
(teto do 

INSS)

PONTOS DE TRANSIÇÃO:
(Idade + tempo de contribuição)

96 pts + 1 pt 
ao ano até 
o limite de 

105 pts

96 pts + 1 pt 
ao ano até 
o limite de 

105 pts

Não tem

%

FUNCIONÁRIO (QFEB e QPPE)

REGRAS ATUAIS PROPOSTA DO RATINHO
PEC 16/2019

Ingresso 
até 2003

Ingresso 
a partir de 

2004

Ingresso 
até 2003

(Transição 
artigo 4º)

Ingresso 
a partir de 2004
(Transição 
artigo 4º)

Novos

Idade mínima

55 anos 55 anos

56 anos.
57 anos a 
partir de 
jan/22.

56 anos.
57 anos a 
partir de 
jan/22.

62 anos

Tempo mínimo
contribuição

30 anos 30 anos 30 anos 30 anos 25 anos

Benefício

Último 
salário 

recebido

Média de 80% 
das maiores 

contribuições, 
a partir de 

1994.

Último 
salário 

recebido

 60% da 
média + 

2% ao ano 
a partir de 
20 anos de 

contribuição

 60% da 
média 

aritmética, 
a partir de 

julho de 1994.

Paridade

Sim Não Sim Não Não

Integralidade

Sim Não Sim
(c/ 62 anos) Não Não

Alíquota
(contribuição)

11% 11% 14% 14% 14%

Tempo de 
serviço público

20 anos 10 anos 20 anos 20 anos 10 anos

Tempo no cargo

5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos

Valor 
máximo
(teto)

Não tem Salário 
atual Não tem Salário 

atual

R$ 5.839,45 
(teto do 

INSS)

PONTOS DE TRANSIÇÃO:
(Idade + tempo de contribuição)

86 pts + 1 pt 
ao ano até o 

limite de 
100 pts

86 pts + 1 pt 
ao ano até o 

limite de 
100 pts

Não tem

%

FUNCIONÁRIA (QFEB e QPPE)

São dois projetos de lei e um projeto 
de emenda à constituição estadual:

PL 856 - aumenta o valor da contribuição 
previdenciária dos servidores de 11% 
para 14% e estabelece cobrança para 

quem já se aposentou, de 14% sobre o que 
exceder dois salários mínimos nacional.
PL 855 - Estabelece alíquota para o Re-
gime Complementar de aposentadoria.
PEC 16 - Adequa a constituição estadual 
de acordo com a reforma da previdência 
aprovada em Brasília (Emenda Constitu-
cional 103). 

Confira como será a tramitação:

1. Aprovada na CCJ em 20/11.
2. Comissão Especial, formada por 5 de-
putados(as) no dia 20/11, analisa a PEC e 
já recebe emendas, durante o prazo de 
3 sessões ordinárias.

3. Após o recebimento de emendas, a 
Comissão tem até 10 sessões para apre-
sentar o relatório. Só então irá para duas 
votações em primeiro turno no plenário. 
4. Depois 5 sessões, ocorrem as duas 
votações em segundo turno e, se apro-
vada, a promulgação é feita pela Alep.
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É HORA DE LUTAR E NOS ORGANIZAR. VEM MAIS ATAQUES POR AÍ
O governo Ratinho, em parceria com o empresário 
Renato Feder, continua com o objetivo de transfor-
mar a secretaria de educação em um grande bal-
cão de negócios.

Diretores(as) têm sido assediados(as) à aderir ao 
projeto da secretaria e alguns passaram a perse-
guir professores(as) e funcionários(as) nas escolas. 
É preciso denunciar o assédio moral da secretaria 
e destes(as) gestores(as).

Além disso, a Seed tem promovido o fechamento de 
escolas e turnos, como vem fazendo com o ensino 
médio noturno e com as modalidades da educação 
básica como ensino profissionalizante e educação 
no campo. Promove um verdadeiro desmonte da 
EJA no Paraná com uma proposta de precarização, 
aligeiramento e exclusão dos(as) estudantes.

Em relação aos PSS, a greve deste ano conseguiu 
barrar a prova para os professores(as) PSS, porém 

a Seed pretende mudar a forma de contratação 
desses(as) profissionais. Estamos de olho para que 
os atuais critérios sejam mantidos.

Outra pauta importante é sobre a distribuição de au-
las que deve ocorrer nos próximos dias. A secretaria 
ainda não apresentou para o sindicato a minuta da 
resolução. A APP-Sindicato, por sua vez, já apresen-
tou pedido das alterações que devem ser realizadas 
garantindo os direitos dos(as) professores(as). 

MULHERES E PROFESSORAS: AS MAIS PENALIZADAS

Professora 
Linda:
49 anos, 
25 anos de 
contribuição

Professor 
João:
38 anos, 
14 anos de 
contribuição

Agente 
educacional I, 
Dona Maria:
55 anos, 
25 anos de 
contribuição

Professora 
Aposentada 
Vera:
Aposentou-se 
em 2012,
recebe cerca 
de R$ 4.800,00

Ingressou no magistério em 
1994. Pela regra atual se apo-
sentaria em 2020, quando com-
pleta 50 anos de idade. Isso 
com Integralidade e paridade. 

Já com a reforma do Rati-
nho, ela irá se aposentar so-
mente em 2027, aos 57 anos 
de idade para ter direito ao  
salário integral.

Começou a dar aulas em 2005. 
Pela regra atual ele se aposen-
taria em 2036, com 55 anos de 
idade e com o benefício calcu-
lado através de uma média das 
80% maiores remunerações.

Com a reforma do Ratinho, 
ele poderá se aposentar so-
mente em 2038, com 57 anos. 
O valor do benefício será uma 
média correspondente a 86% 
de todos os salários que ele 
teve. Para receber 100% des-
sa média ele teria que traba-
lhar mais 7 anos, ou seja, até 
64 anos.

Ela é merendeira e entrou no 
Estado em 2007. Já tinha 13 
anos de trabalho como CLT no 
Estado. Pela regra atual, a D. 
Maria se aposentaria em 2024 
com o benefício calculado atra-
vés de uma média das 80% 
maiores remunerações.

Pela proposta do Ratinho, ela 
poderá se aposentar aproxima-
damente em 2025. O valor do 
benefício será uma média cor-
respondente a 82% de todos os 
salários que ela teve. Para rece-
ber 100% dessa média ela teria 
que trabalhar mais 9 anos, ou 
seja, até 73 anos.

Hoje ela não paga contribuição 
previdenciária, pois seu bene-
fício não atinge o teto do INSS. 

A proposta do Ratinho é que 
ela passe a contribuir com 14% 
sobre o que exceder o valor de 
dois salários mínimos nacional. 

A Vera passará a ter desconta-
do na sua aposentadoria mais 
de R$ 390,00 por mês.

8 anos a mais para 
se aposentar com 
integralidade

Até 9 anos
a mais para se aposentar

Até 10 anos
a mais de trabalho

Mais de R$ 390 
de desconto na sua 
aposentadoria por mês


