
Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de SP - Gestão: Gente de Luta 2017/2020 - Tel.: (11) 3222-5833

Quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019  
Boletim 209 / 1.600 exemplaresBoletim do

Judiciário Siga o Sintrajud nas redes sociais:
facebook.com/Sintrajud

twitter.com/Sintrajud

Especial

Aposentados

Dia 12/3: venha debater como a ‘reforma’ 
da previdência de Bolsonaro afetará você

O Núcleo de Aposentados e Pensionistas do Sintrajud convida você a participar de uma palestra 
no Sindicato, neste dia 12/3 às 14 horas, quando o advogado Cesar Lignelli explicará como os 

aposentados e pensionistas também são parte importante da luta contra a ‘reforma’.

A proposta de ‘reforma’ da Pre-
vidência apresentada pelo presi-
dente Jair Bolsonaro (PSL/RJ) ao 
Congresso Nacional no último dia 
20 é um verdadeiro roubo.

Além de fazer as mulheres traba-
lharem sete anos a mais e impor 
mais anos de contribuição a todos 
os servidores e trabalhadores do 
setor privado, a PEC 06/2019 au-
menta a taxação sobre os aposen-
tados (com alíquotas de 11,68% a 
até 16,79% sobre o que excede o 
teto do Regime Geral - hoje em R$ 
5.839,45). A garfada poderá chegar 
a 22% para quem recebe venci-
mentos acima de R$ 39 mil.

A PEC ainda autoriza a institui-
ção de contribuições extraordiná-
rias em caso de “déficit” do siste-
ma. E libera o uso de recursos dos  

Regime Próprios de Previdência 
Social (RPPS) para despesas não 
previdenciárias, após aprovação 
de lei ordinária.

Os pensionistas também serão 
afetados. A pensão por morte, se 
a reforma for aprovada, será de 
apenas 50% do valor da aposen-
tadoria do segurado mais 10% por 
dependente até o teto do RGPS.

A Proposta também impõe veto 
ao acúmulo de aposentadoria e 
pensão, e, se aprovada, tungará par-
te das aposentadorias por invalidez.

Para sanar dúvidas dos servido-
res do Judiciário sobre os ataques 
da “nova” previdência de Bolsona-
ro, o advogado César Lignelli fará 
uma palestra para o Núcleo de 
Aposentados neste dia 12, às 14 
horas, no Sindicato. Não falte!

Jesus Carlos

Participe também da 
assembleia geral que 

vai eleger a delegação 
de São Paulo ao 10º 

Congresso Nacional da 
Fenajufe (Congrejufe): 
dia 16/3 (sábado) às 14h, 

no 5º andar do edifício-
sede do Sindicato.

Os aposentados devem 
estar representados 
no Congresso,  que 

acontece de 27/4 a 1º/5, 
no município de Águas 

de Lindóia, no interior do 
Estado de São Paulo. 

Encontro Estadual dos Aposentados, em novembro de 2018.


