
SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMPINAS E A 

(DEFORMA DA PREVIDÊNCIA - RISCOS E 

ENGODOS!

A reforma da previdência, proposta pelo atual governo Federal, vem na contramão 
da luta pela ampliação dos direitos daqueles que mais precisam, trazendo regras 
nefastas inclusive para servidores que têm regime próprio como o Camprev! Ou seja, 
todos seremos afetados, de uma forma ou de outra pela (de)forma da previdência.
 
São várias mudanças, dentre elas destacamos:

Menos direitos, mais tempo de contribuição! Com a nova proposta os trabalhadores 
vão precisar ter idade mínima e tempo mínimo de contribuição ao mesmo tempo 
para poder se aposentar.
 
Professores e professoras passam de 55 para 60 (homens) e de 50 para 60 anos 
(mulheres). A conquista da aposentadoria especial para professores, ocorreu a partir 
da justificativa que o trabalho docente, além de desvalorizado, é muito desgastante. 
São inúmeros os dados que atestam como o grande número de afastamentos de 
professores acontecem em razão do desgastes da profissão, impactando 
especialmente as mulheres. 
 
Aumento no tempo de contribuição em que, para alcançar o benefício integral serão 
necessários 40 anos de contribuição!
 
Com a obrigatoriedade de instituir o sistema de capitalização da previdência, 
inclusive nos municípios, não há garantias de quem vai contribuir e garantir as 
aposentadorias já existentes.
 
O regime de capitalização, apesar de ser obrigatório apenas para quem ainda vai 
entrar no mercado de trabalho, desobriga a contribuição do empregador, deixando 
o trabalhador como único contribuidor de sua previdência. Não há como obter uma 
aposentadoria digna apenas com a contribuição do trabalhador!
 
Se o sistema previdenciário alegar déficit, com a nova proposta, os servidores podem 
ter que contribuir mais para sanar o problema. Ou seja, podemos ter que contribuir 
ainda mais!
 
Os benefícios e aposentadorias não serão mais reajustados com base no INPC 
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor), tal decisão será de acordo com a política 
econômica do governo! Há chances enormes de arrocho nas aposentadorias e 
pensões!



NÃO É DESSE TIPO DE REFORMA QUE PRECISAMOS!

Se a previdência está realmente 
deficitária, porque o governo não cobra 
os mais de 400 bilhões dos grandes 
devedores do INSS?
 
Se ela é necessária, porque os militares 
estão de fora?
 
Se realmente precisamos mudar a 
previdência, essa lógica privatista só vai 
aumentar a pobreza em nosso país! 
Afinal, se com a contribuição dos 
trabalhadores e empregadores eles já 
alegam déficit, imaginem termos só a 
contribuição do trabalhador como prevê 
o sistema de capitalização!
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AÇÃO CAMPREV
AFISCAMP - ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ASSEMEC - ESPECIALISTAS DA EDUCAÇÃO DA REDE 

MUNICIPAL DE CAMPINAS
COLETIVO DE EDUCADORES

O CAMPREV É NOSSO!
OPOSIÇÃO, UNIDADE E LUTA

SINFPOL - SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER 
LEGISLATIVO DE CAMPINAS


