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GUEDES Para ministro, Bolsonaro
agiu de forma ingênua com policiais
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REFORMA Comissão aprova, por 36 votos a 13, o texto-base para mudar as regras de aposentadoria

Previdência é aprovada, mas projeto
deve sofrer novas alterações na Casa
Pablo Valadares (Câmara dos Deputados) / Divulgação

ESTADÃO CONTEÚDO
Brasília

A Comissão Especial da Câmara que analisa a reforma
da Previdência aprovou ontem, por 36 votos a 13, o texto-base do parecer do deputado
Samuel
Moreira
(PSDB-SP), que muda as regras de aposentadoria no
Brasil. Mesmo assim, o texto
ainda pode passar por mais
mudanças. Algumas categorias, como os ruralistas e os
policiais federais, rodoviários federais e legislativos,
fazem uma forte pressão para alterar o texto e garantir
benefícios.
Comootextoaindaterápassar pelo plenário da Câmara,
para depois seguir para o Senado, muita coisa pode ser alterada. Até o final da noite de
ontem, a Comissão Especial
ainda analisava destaques ao
texto, que poderiam modificar
alguns pontos. Considerada a
principalapostadaequipeeconômica do governo para o
equilíbrio das contas públicas,
com previsão de uma economia de pouco mais de R$ 1
trilhão em 10 anos, a reforma
da Previdência modifica as regras de aposentadoria para
funcionáriosdosetorprivadoe
servidores públicos da União.
O texto propõe que os homens só poderão se aposentar aos 65 anos e as mulheres, aos 62 anos, com um
tempo mínimo de contribuição, de 20 anos (homens)
e 15 anos (mulheres). Algumas categorias profissionais, porém, têm idades diferenciadas. A modalidade
da aposentadoria por tempo
de contribuição - que exige
tempo mínimo de 35 anos
(homens) e 30 anos (mulheres) vai acabar, caso o texto
seja aprovado como está.
Os novos critérios valerão
paraquemaindanãocomeçou
a trabalhar. Quem já está trabalhando e contribuindo para
o INSS ou o setor público terá
regras de transição. Em geral,
todos terão de trabalhar um
pouco mais se aposentar.

Economia’

Para chegar à economia de R$

PRINCIPAIS
PONTOS
APROVADO
IDADE MÍNIMA
65 anos para homens
do setor público e do
privado. 62 anos para
mulheres do setor
público e do privado
PROFESSORES
Idade mínima de 57
anos para mulheres
e 60 anos para os
homens, com 25 anos
de contribuição para
ambos – dos setores
públicos e privados
REGRA DE
TRANSIÇÃO
As regras da PEC
valerão para quem
ainda não começou
a trabalhar. Quem já
está trabalhando e
contribuindo para o
INSS ou o setor
público terá regras de
transição. Para quem
trabalha, a idade
mínima subirá aos
poucos. Começa em
61 anos (homens) e 56
anos (mulheres) e terá
acréscimo de 6 meses
por ano. Em 2021, por
exemplo, será de 62
(homens) e 57
(mulheres)

Relator, Samuel Moreira (PSDB-SP) comemora a aprovação do texto-base ao lado dos pares governistas

“Ao meu ver,
nós precisamos
lutar para
que estados
e municípios
entrem na
reforma”
SAMUEL MOREIRA (PSDB), relator

COMO VOTARAM OS
DEPUTADOS BAIANOS
Votaram a favor do
texto-base: Arthur Maia
(Cidadania) e Ronaldo
Carletto (PP). Votos
contrários: Alice Portugal
(PCdoB), Jorge Solla (PT) e
Lídice da Mata (PSB)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU

PREGÃO PRESENCIAL 11/19. Objeto: serviço de serralheria, incluindo deslocamento de equipamentos
e mão de obra. Dia 17/07/19 às 16h. Menor preço global. ////////// PREGÃO PRESENCIAL SRP 24/19.
Objeto: Aquisição de material hospitalar (penso). Dia 17/07/19 às 9h. Menor preço por lote. Informações/Edital: http://www.morrodochapeu.ba.gov.br/. Morro do Chapéu/Ba, 05/07/19. Anselmo Luiz
Góes da Silva. Pregoeiro.

FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA
CNPJ N: 02.762.633/0001-62

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 025/2019 (SRP)
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Data de abertura: 18.07.2019 às 09:00h. Edital e anexos no site do Banco
do Brasil, endereço: www.licitacoes-e.com.br.Fone:(73) 3214-1619.E-mail: licitacoes.fasi2@hotmail.com. Demais
atos em: www.itabuna.ba.io.org.br/diarioOficial. Queila Cristina Silva Santos. Pregoeira Oficial. Itabuna-BA, 04.07.2019.

1 trilhão o relator incluiu no
projetooaumentodeimpostos
sobrebancoseofimdaisenção
previdenciária sobre exportações agrícolas. Para muitos, esses itens deveriam ser parte de
uma reforma tributária, e não
de mudanças na Previdência.
Houve uma tentativa de
incluir a previsão de que a
reforma também valesse para servidores estaduais e
municipais, mas não houve
acordo para que isso acontecesse. Uma eventual inclusão de Estados e municípios
terá de vir quando o projeto
for analisado no plenário.

Traidor

Aos gritos de "Bolsonaro
traidor!", "Joice traidora" e "O
PSL traiu a polícia do Brasil",
representantes das quatro
categorias policiais reagiram, revoltados, à derrubada do destaque do PSD, que

abrandava as regras de aposentadoria para eles. Partidos que tinham na eleição a
bandeira da segurança não
deram apoio na reforma.
A preocupação dos negociadores do Planalto e da
equipe econômica foi a de
que o atendimento do pleito
das polícias federais acabasse prejudicando a mensagem da reforma de "combater privilégios" e aposentadoria igual para todos.
Nos últimos dias, pressionado por uma série de protestos, Bolsonaro se envolveu
pessoalmente na articulação
política a abrandar as regras
para policiais. Não obteve êxito. Com a derrubada do destaque, os policiais vão tentar
conseguir a mudança na votação do plenário da Câmara
em primeiro turno. A mudança que a categoria defende institui como requisitos idades de

SINDICATO DOS SERVIDORES DE CONSELHOS E ORDENS
AUTÁRQUICOS DAS PROFISSÕES LIBERAIS NO ESTADO DA BAHIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DO SINSERCON-BA

O Sindicato dos Servidores de Conselhos e Ordens Autárquicos das profissões Liberais no Estado da Bahia
– SINSERCON/BA, com sede na Av. Paulo VI, 486, Edf. Empresarial Euler de Menezes, Sala 101- Pituba,
nesta cidade de Salvador - Bahia, através de sua Diretoria, convoca nos termos do artigo 17 do estatuto da
entidade e demais, todos os Servidores de Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional da Jurisdição, para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 13 de julho de 2019 (sábado) às 10:00h.,
em primeira convocação com 50% (cinquenta por cento) mais um dos sindicalizados e às 10h30min., em
segunda convocação com qualquer quórum, para deliberar sobre a seguinte pauta única: 1. Deliberação
sobre a adoção da urna eletrônica na Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal do SINSERCON/BA, Gestão
2019/2022. Salvador, Bahia, 05 de julho de 2019. Sandra Cirne Áspera – Presidente do SINSERCON-BA.

52 anos, 25 anos de contribuição e 15 anos no cargo, para as
mulheres,e55anos,30anosde
contribuição e 20 anos no cargo, para os homens. .

Professores

A comissão rejeitou o destaque
que buscava manter as regras
atuais das aposentadorias dos
professores dos ensinos infantil, fundamental, médio e universitário. Hoje, não há idade
mínima para a aposentadoria
da categoria no setor privado.
No setor público, a idade mínima exigida é de 50 para as
mulheres e 55 anos para os
homens. Pelo relatório do deputado
Samuel
Moreira
(PSDB-SP), passará a vigorar tanto para os professores públicos como para os privados idade mínima de 57 anos para
mulheres e 60 anos para os
homens, com 25 anos de contribuição para ambos.

REJEITADO / FICOU
DE FORA
POLICIAIS
Idades de 52 anos, 25
anos de contribuição
e 15 anos no cargo,
para as mulheres, e
55 anos, 30 anos de
contribuição e 20
anos no cargo, para os
homens. Na regra de
transição, para os que
estão no mercado de
trabalho, deverá ser
instituído um
pedágio de 17% sobre
o tempo que falta
para se aposentar
ESTADOS E
MUNICÍPIOS
Mudanças nas regras
de aposentadoria de
servidores estaduais e
municipais não foram
incluídas na PEC,
conforme previa
o texto inicial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019

O Município de Taperoá, Estado da Bahia, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial
N° 015/2019, Menor Preço por lote. A presente licitação tem como objeto e operação a Contratação de empresa para fornecimento de fardamentos que serão utilizados na uniformização dos Agentes do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192. Sistema de Saúde do município de Taperoá – BA. A entrega
e a abertura das propostas acontecerão no dia 17 de julho de 2019, às 09:00h, na sede da Prefeitura
Municipal, situada na Praça da Bandeira, 138, Taperoá - BA. O Edital está à disposição dos interessados na
sede da Prefeitura Municipal, das 8:00 às 14:00 horas, no site: www.prefeituradetaperoa.com.br, e e-mail: licitacaotaperoa@gmail.com. Informações gerais através do site: www.prefeituradetaperoa.com.br, por e-mail:
licitacaotaperoa@gmail.com ou pelo tel. (75) 3664-1142.
Taperoá – BA, 05 de julho de 2019.
Murilo Bomfim Assis
Pregoeiro

