
GOVERNO DE MS REDUZ SALÁRIO 
DE PROFESSORES DO ESTADO EM

32,55%

“Em tempos de reforma da 
previdência, muitos servido-
res têm nos procurado para 
esclarecer a respeito da possi-
bilidade de não mais poder...”

PÁG. 03 PÁG. 07

TRÊS LAGOAS  . Edição  07. Ano 0 2  - Julho/Agosto  .   2019INFORMATIVO DO CONHECIMENTO



O RETROCESSO BATE 
À NOSSA PORTA... E AGORA, PROFESSOR?

PAULO HERNRIQUE AMORIM
O DESGOSTO DE UM REAL JORNALISTA.

“No dia 11/07, em plenas férias esco-
lares da Rede Estadual de Ensino, o 
Governo de MS resolve enviar para a 
Assembleia Legislativa...” 
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Professor Petrônio Filho
Geógrafo, historiador e bel. em Direito.

Aqui, ao contrário dos países 
mais evoluídos, quem defende nosso 
patrimônio, nossas riquezas naturais 
e nossas empresas, são taxados de 
retrógrados e/ou comunistas. Paulo 
Henrique Amorim defendia com 
“unhas e dentes” as nossas institui-
ções. Acusava o verdadeiro desmonte 
do país levado em frente pelo atual 
governo federal, que tem como meta 
a tal da “abertura comercial para o 
mundo”.  Esquecem (?) que as nossas 
empresas são novas, com pouca tecno-
logia, não tendo como competir com 
as dos países desenvolvidos, correndo 
o grande risco de virem à falência e 
provocando mais desempregos. O 
Pré-Sal, descoberto recentemente, é a 
grande riqueza mineral que possuímos. 
O governo Lula tinha destinado boa 
parte de suas rendas para a educação 
e para a saúde. Isso também foi reti-
rado dos milhões de brasileiros mais 
carentes nessas áreas, em nome do 
retorno de impostos “para o governo”.  

Amorim também estava em uma 
batalha contra os retrocessos de ordem 
social proposto por Bolsonaro onde a 
mulher, gays, negros e índios são vistos 
pelo presidente como seres inferiores 
e indignos de terem os mesmos dire-
tos que os “homens brancos”. Seria o 
equivalente à Ku Klux Klan dos Estados 
Unidos, que infernizou milhões de 
negros naquele país durante décadas. 
Isso sem falar do retrocesso ideológico 
religioso onde milhões dos não segui-
dores da fé do presidente são taxados 
de “infi éis” e “demoníacos”, jogando-
-nos nos tempos mais sombrios do 
período medieval europeu. 

Paulo Henrique Amorim foi afas-
tado da Record por se opor a tudo isso. 
Todos nós sabemos que a emissora 
acima pertence ao líder religioso da 
Igreja Universal, que professa ideo-
logias extremamente conservadoras 
e agressivas. São seguidores árduos 
do Velho Testamento bíblico, onde as 
excomunhões são incentivadas, esque-
cendo-se do “Dar a outra face”, do 
“Perdoar para ser perdoado” e do “Não 
julgueis para que não sejas julgado”, 
que tanto Jesus defendia. O Mestre 

era contrário a todas as formas de 
agressões entre os “irmãos”. Abraçou 
a todos e perdoou Maria Madalena, 
ao contrário do que pretende o atual 
presidente: “Morte aos infi éis!”. 

A morte de Amorim, confi rmada 
pelos mais próximos, foi resultado das 
pressões sofridas devido ao seu espí-
rito destemido na defesa da pátria e 
dos brasileiros mais humildes, muitas 
vezes de forma bem contundente. 
Infelizmente, estamos carentes de 
jornalistas independentes e com tanto 
amor ao nosso país como ele o foi. Eles 
existem. Mas estão submersos pelas 
pesadas mão dos donos das grandes 
mídias nacionais e internacionais. Vez 
por outra escapa dessas mãos um 
paladino da boa informação. 

Já defendemos uma imprensa livre, 
mas também democrática, onde as 
diferentes opiniões devem ser respei-
tadas. Como Paulo Henrique, somos 
contrários ao uso do poder econômico 
para “barrar informações” necessá-
rias ao bom esclarecimento do povo 
brasileiro para que ele possa fazer um 
julgamento mais realista sobre atos e 
pessoas que nos envolvem. Um país 
sério se constrói com uma imprensa 
séria, com educação pública de quali-
dade, com cultura e com avanço 
tecnológico. Não vamos conseguir isso 
com um governo retrógrado, onde o 
obscurantismo vale mais que a ciên-
cia. Em pleno século XXI esse tipo de 
atitude nos soa como um pesadelo de 
que esperamos um dia iremos acordar. 

Paulo Henrique Amorim foi para 
outra dimensão. Com certeza bem 
mais evoluída que esta. É uma ques-
tão de tempo para que os brasileiros 
acordem deste pesadelo e partam para 
o sonho de um país mais igual, mais 
justo e mais democrático. 

Quiçá, Paulo Henrique, daí de cima 
possa assistir a redenção do nosso 
querido Brasil que tanto você defendeu 
contra a usura de políticos, empresá-
rios, juízes e de governos de países que 
não querem o nosso desenvolvimento. 

Um dia você verá um novo Brasil. 
Para o bem de todos os brasileiros!

PROFESSORA MARIA  LAURA
PRESIDENTA SINTED
TRIÊNIO 2017 - 2020

...para ser aprovada, a toque de caixa, as mudanças na Lei 
Complementar 087/2000, cometendo um crime contra a isono-
mia há muito conquistada por todos os professores de MS: a 
tabela salarial unifi cada para todos. 

Um retrocesso sem tamanho! A partir desse fatídico dia 
11/07, professores convocados (temporários) e efetivos (concur-
sados), passam a ganhar de forma diferenciada seu ônus mensal. 
A Assembleia Legislativa de nosso Estado, após uma votação de 
14 votos de deputados a favor da alteração da legislação e de 
7 votos de deputados contra a mesma, avalizou uma estratégia 
de desmonte e de coerção muito antiga: fragmentar a catego-
ria,  estabelecendo salários diferentes, colocando uns contra os 
outros. Como se  os diplomas de convocados tivessem menos 
valor do que o dos efetivos. 

Dessa forma, nossos governantes mais uma vez mostram o 
descaso com a Educação e a falta de respeito com os professores. 
Esse governo não luta pela qualidade de ensino, na realidade, 
quer apenas mostram que a escola pública não funciona e que 
nossos profi ssionais não tem capacidade para ministrar aulas 
de qualidade.  Vejam só: segundo os governantes de MS,  as  
alterações (cortes) do salário desses servidores são necessárias 
para o bom andamento das coisas da educação. E nós é quem 
pagamos a conta... novamente!

Saudações sindicais, 
professora 

Maria Laura.
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O Governador do estado de 
Mato Grosso do Sul, Reinaldo 
Azambuja, assinou a lei no dia 
15 de julho, publicado do Diário 
Ofi cial do Estado, em que reduz 
32,55% do salário de professores 
convocados do estado, chegando 
a equiparar a valores comuns de 
profi ssões que não necessitam de 
diploma.

O projeto de alteração da LC 
87/2000, votado na Assembleia 
Legislativa no dia 11 de julho, em 
Campo Grande, é inconstitucional, 
diminuindo o salário do profes-
sor convocado e prolongando 
para 2025 a integralização do Piso 
Nacional para 20 horas, de 2021 

para 2025. 
A FETEMS (Federação dos 

Trabalhadores da Educação de 
Mato Grosso do Sul) entrou 
com uma ação, junto com a 
CNTE (Confederação Nacional 
dos Trabalhadores da Educação) 
para manejar uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade no 
Supremo Tribunal Federal, contra 
as referidas alterações, após a 
promulgação pelo Governador 
Reinaldo Azambuja.

O SINTED está nessa luta junto 
com a FETEMS e os 74 sindicatos 
da educação do estado de MS. 

No dia 25 de junho, membros 
da diretoria do Sindicato dos 
Trabalhadores da Educação de 
Três Lagoas e Selvíria (SINTED) 
estiveram no Conselho de 
Presidentes, realizado pela 
Federação dos Trabalhadores 
da Educação de Mato Grosso 
do Sul (FETEMS), em Campo 
Grande, para falar das seguintes 
pautas: Jornada de seis horas dos 
administrativos; Eleições para 
diretores; Piso Salarial Profi ssional 
Nacional (PSPN); Alterações na 
Lei Complementar 087/2000; e 
Reforma da Previdência.

Durante o Conselho, foi repas-
sada a nossa vitória sobre a 
manutenção das seis horas para os 
administrativos da Rede Estadual. 
No dia 22 de julho foi publicada a 
regulamentação no Diário Ofi cial 
do Estado, fi xando a nova jornada 
de trabalho.  A próxima pauta 
de luta será a reestruturação da 
carreira, o prazo para defi nição 
será até 30 de julho.

MAIS UM AVANÇO NA 
CLASSE TRABALHADORA 
DA EDUCAÇÃO. JUNTOS 
SOMOS MAIS FORTES!

DESVALORIZAÇÃO: 
GOVERNO DE MS REDUZ SALÁRIO 
DE PROFESSORES DO ESTADO EM

32,55%

JORNADA DAS 6 HORAS: 
VITÓRIA DOS TRABALHADORES
ADMINISTRATIVOS DA REDE ESTADUAL
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Você não ouviu, e, provavel-
mente, também não leu algo nas 
aulas de História sobre a Revolta 
de Stonewall. Não é para menos, 
a História do Movimento LGBT e 
sua luta são invisibilizadas, tanto 
na escola quanto em outros 
espaços da nossa sociedade, por 
conta da LGBTfobia1. 

A Revolta de Stonewall é um 
marco mundial da luta LGBT 
e ocorreu em 1969, em Nova 
Yorque, nos Estados Unidos.

Stonewall Inn, bar simpático 
ao público LGBT e que existe 
até os dias atuais, sempre 
sofreu inúmeras batidas poli-
ciais, porém, certa vez, seus 
frequentadores reagiram, com 
destaque para as lideranças 
travestis (Sylvia Rivera e Marsha 
P. Johnson, por exemplo) na 
resistência à repressão policial.

O mote desta histórica revolta 
perpassa a questão dos direitos 
humanos, especifi camente no 
campo das liberdades indivi-
duais/sexuais e também da luta 

de classes, pois a grande maio-
ria dos revoltosos pertencia às 
camadas populares, muitos, 
inclusive, estavam em condição 
de rua. 

A repressão, desmdida, resul-
tou em pancadaria e violência 
desmedida com várias prisões 
de manifestantes.

Okita destaca que “houve 
quatro noites de confron-
tos violentos entre a polícia e 
homossexuais nas ruas de Nova 
Yorque” (2015, p. 64), resultando 
no avanço da organização LGBT 
naquele contexto, com a funda-
ção da Frente de Liberação 
Homossexual, que muito fez 
pela luta por direitos civis para 
a população LGBT dos Estados 
Unidos e também para todo o 
mundo.

No ano seguinte, 1950, a 
Revolta foi comemorada com 
a marcha de 10 mil homosse-
xuais (OKITA, 2015), protestando 
contra a discriminação, gritavam 
eles: “Ser homossexual é bom!”. 

Nestas últimas cinco décadas, 
os “herdeiros de Stonewall” 
lutam no mundo inteiro contra o 
obscurantismo, contra o funda-
mentalismo religioso, resistindo 
às mais diversas práticas vis do 
que atualmente denominamos 
LGBTfobia.

As paradas LGBTs no mundo 
são fortes e avançam em uma 
luta, sem tréguas, contra o ódio. 
Lésbicas, Gays, Bis, Travestis e 
Transexuais lutam por direitos 
básicos. Na escola, no trabalho, 
na saúde e também nos meios 
de comunicação, lutamos todos 
os dias reivindicando o devido 
respeito a nossa condição. No 
caso da realidade brasileira, 
as paradas LGBTs herdaram a 
tradição de Stonewall e são 
numerosas e extremamente 
politizadas. São momentos de 
quem se reforça o compromisso 
com a luta contra a opressão. 

Ecos da Revolta de Stonewall 
“podem” ser ouvidos, todas as 
vezes que LGBTs se organizam 

e promovem atividades de visi-
bilização da causa, são formas 
de manter viva a esperança e a 
luta por outro mundo em que a 
LGBTfobia não exista.

OKITA, H. Homossexualidade: 
da opressão à libertação. São 
Paulo, Editora Sundermann, 
2015.

1

1 Fenômeno complexo e mul-
tifatorial que se materializa pela 
discordância de outras possiblida-
des românticas que não a imposta 
pela heteronormativdade. Em seus 
níveis mais básicos a LGBTfobia se 
manifesta pelas práticas de zoação, 
bullyng e, em uma gradação per-
versa, passam pela discriminação 
chegando até o assassinato. Para o 
Grup Gay da Bahia (GGB) e para a 
Associação Nacional de Travestis e 
Transexuais (Antra) as práticas LGBT-
fóbicas se intensifi cam em nosso 
país, infelizmente.

Prof. Me. Valdeci Luiz Fontoura dos Santos
Docente, pesquisador e extensionista na área da Didática no CPTL/UFMS
Grupo de estudos e pesquisas em formação de professores (GForP) – CPTL/UFMS
Secretário Geral da ADLeste – S. Sindical do ANDES SN
Militante do PSTU – Três Lagoas - MS

50 ANOS DE HISTÓRIA DA LUTA LGBT  POR 
UM MUNDO SEM LGBTFOBIA

• Nossas trabalhadoras da educação da Escola Municipal 
Rural São Joaquim, de Selvíria, estiveram no dia 5 de 
junho no SINTED, em uma orientação sobre a BNCC e 
Formação Continuada com a Profª Luciana Rueda (Dep. 
de Divulgação e Imprensa/SINTED).

• Nossa diretoria esteve em Selvíria, no dia 5 de junho, onde 
foi feita uma reunião com trabalhadores da educação sobre 
a Reforma da Previdência e Plano de Cargos e Carreira.
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Tornou-se badalado e refe-
rência de estrelismo dizer que 
estudou, estuda e, até mesmo, 
que quer estudar em Harvard, 
especialmente para os “renova-
dores” da política e do judiciário 
brasileiro.

É curioso como dizer que 
estudou em Harvard é repre-
sentativo de excelência. É como 
se o fato de ter estudado em 
Harvard colocasse a pessoa 
em outro nível. Em um nível de 
condição técnica inquestionável 
e que o que esta pessoa fala ou 

faz é o certo. É o melhor para o 
país do ponto de vista jurídico, 
político e econômico. É como 
se ela só falasse e propusesse 
coisas científi cas, ciência pura, 
inquestionável, portanto, com 
carga ideológica zero.

É esta ciência, representada 
pelos “novos” homens e mulhe-
res de Harvard, que nos faz crer 
que reforma trabalhista gera 
emprego; que congelamento 
de gastos por 20 anos promove 
crescimento econômico; que os 
meios justifi cam os fi ns e acaba 

com a corrupção; que a tercei-
rização promove a necessária 
modernização das leis trabalhis-
tas; que a reforma da previdência 
combate privilégios, promove 
economia, crescimento, gera 
emprego e que será muito bom 
para os pobres e trabalhadores... 
E quem se opõe a isso não é 
técnico, não tem base científi ca 
e age/reage movido por ideolo-
gias (de direita ou de esquerda).

Contudo, acho que a ciência 
mais representativa que vem de 
Harvard é aquela que acredita 

e exige a EDUCAÇÃO como 
prioridade impondo às crianças 
e aos seus familiares as refor-
mas trabalhistas, orçamentárias 
e previdenciárias. É a mesma 
ciência que exige o combate a 
CORRUPÇÃO corrompendo.

Harvard também tem ideo-
logia. Só precisávamos de um 
tempinho (primeiros resultados 
práticos) para saber qual é a 
ideologia de Harvard. Pronto! 
Esquece Harvard e volta para a 
base, por favor.

O vereador por Três Lagoas/MS, Sr. 
Renée Venâncio, não cansa em destilar 
seu discurso de ódio contra pessoas 
que pensam diferentemente de si. 
Reacionário no trato das questões 
das populações vulneráveis, o verea-
dor, dessa feita, não apenas praticou 
seu discurso de ódio, como, também, 
incentiva com sua conduta a que 
outros reproduzam esse vil discurso, 
desarmônico e que só faz polarizar a 
agressividade na sociedade. Em tese, 
o vereador teria praticado a quebra do 
decoro parlamentar por seu comentário 
absolutamente indigno ao comemorar 
o fato de um motorista ter atropelado 
manifestantes do MST, num protesto 
pacífi co em Campinas, incitando ao 
ódio de pessoas com pensamento 
autoritário e desagregador, como o 
dele.

A morte comemorada, de forma tão 
vil, desprezível, inaceitável e desumana, 
fora de um senhor de 72 (setenta e 
dois) anos, trabalhador, honesto e 
totalmente vulnerável, o qual foi atro-
pelado, de maneira covarde, enquanto 
exercia seu direito subjetivo de mani-
festação. O motorista, autor de tamanha barbárie, fugiu, sem ao 
menos prestar socorro, deixando a população presente incrédula, 
diante o cenário nefasto.

Ocorre que, após trágico acontecimento, o parlamentar supra-
mencionado, tentou justifi car o injustifi cável, usando de uma 
hermenêutica, totalmente, contraria à lei brasileira, afi rmando, 

conforme consta no print em tela, que o assassino agiu em “legí-
tima defesa de seu direito de ir e vir”.

Como já mencionado, a conduta do parlamentar Três-lagoense 
destoa, complemente, do comportamento ético, humano e cívico 
que esperamos de um representante popular. O que, em tese, 
evidencia quebra de decoro parlamentar.

Texto por: Lucas Jr. S. Santos. Aluno do 9° semestre do curso de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS.

SOBRE POLÍTICAS EDUCACIONAIS

SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS

por Paulo Fioravante Giareta
Professor e pesquisador de políticas educacionais
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• No dia 7 de junho, a professora Luciana Rueda/SINTED, iniciou uma 
formação sobre Relatórios Pedagógicos da Ed. Infantil para a equipe 
dos CEIs Jaci Cambuí e Olga Salati. No dia 11 de junho houve também 
o curso no Centro de Educação infantil Santa Luzia, no dia 18 no CEI 
Nossa Senhora Aparecida, e no dia 25 de junho no CEI Santa Luzia. É 
o SINTED mais uma vez contribuindo para o bom desenvolvimento das 
atividades pedagógicas/profi ssionais de nossos educadores. O SINTED 
agradece a confi ança em nosso trabalho.

• GREVE GERAL: ato realizado pelo Movimento Unifi cado no dia 14 
de junho, fechando as rodovias em Três Lagoas. O ato contou com a 
participação dos trabalhadores da educação e alunos da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul de Três Lagoas.

• Simultaneamente mais de 15 mil trabalhadores (as) marcharam nas 
ruas de Campo Grande, contra a Reforma da Previdência. Nossa 
diretoria e trabalhadores da educação das redes Municipal e Estadual 
estiveram presentes no ato, onde a concentração aconteceu pela 
manhã na Praça do Rádio Clube, e depois seguiu em caminhada 
pelas ruas do centro da cidade, culminando com a realização de um 
ato em frente à agência do Banco do Brasil, na esquina das Ruas 13 
de Maio com Avenida Afonso pena.  A mobilização atingiu 90% da 
categoria dos profi ssionais em educação do Mato Grosso do Sul, 
com mais de 15 mil pessoas presentes em nossa manifestação em 
Campo Grande.

• Nossa diretoria presente no Conselho de Presidentes, realizado no dia 
25 de junho, na FETEMS, em Campo Grande, com as seguintes pautas: 
Jornada de 6 horas dos administrativos; Eleições para diretores; Piso 
Salarial Profi ssional Nacional (PSPN); Alterações na Lei Complementar 
087/2000; e Reforma da Previdência.

• Na manhã do dia 27 de junho, foi realizada uma reunião da 
Diretoria do SINTED com a Comissão da Mulher Negra, que 
integra o Conselho Municipal dos Direitos dos Negros, com 
as representantes Cidolina Silva e Neuza Figueiredo, sobre a 
organização da 1ª Roda de Conversa da Mulher Negra Latino-
Americana e Caribenha.

• Assembleia Extraordinária realizada na tarde do dia 15 de julho, 
com os trabalhadores da educação da Rede Estadual, com as 
pautas: Alteração da Lei Complementar n°087/2000; Retirada 
de delegados para a Assembleia da FETEMS, em Campo Grande.

•  Reunião com a dire-
toria do SINTED, 
realizada na tarde do 
dia 19 de junho. 

Acontecimentos



...averbar eventual tempo de serviço 
prestado à iniciativa privada no cargo 
público para fi ns de aposentadoria.

Como se sabe, servidores públi-
cos federais, estaduais, municipais ou 
do Distrito Federal podem utilizar o 
tempo de contribuição que tiveram na 
iniciativa privada para se aposentar 
no serviço público. Do mesmo modo, 
segurados do INSS, que em alguma 
época trabalharam no setor público, 
podem incluir esse período na conta-
gem de seu tempo de contribuição. Essa 
possibilidade de transferência entre 

regimes de previdência é conhecida como 
“Contagem Recíproca do Tempo de Contribuição” e está prevista no art. 
202, § 2º, da CF/88 em sua redação original e também na Lei 6.226/75.

Ocorre que tem sido divulgado na internet e também nas redes 
sociais artigos conclamando os servidores a procurarem as agências do 
INSS a fi m de solicitar a respectiva certidão de tempo de contribuição 
(CTC), sob pena de não mais o fazer após a aprovação da Reforma da 
Previdência que tramita no Congresso Nacional.

Na verdade, trata-se de comentários maldosos e irresponsáveis que 
estão gerando uma corrida desenfreada às agências do 
INSS por pessoas que ainda têm um longo caminho até a 
inatividade, por absoluta falta de conhecimento e/ou infor-
mação. Essas pessoas estão entupindo as agências do INSS 
com requerimentos desnecessários e prejudicando com isso 
a análise em tempo razoável dos pedidos de segurados que 
estão na iminência de obter o benefício, já que a autar-
quia previdenciária não dispõe da estrutura necessária 
para atender tamanha demanda, atrasando ainda mais a 
concessão da aposentadoria desses servidores.

Neste aspecto, imperioso esclarecer que ainda que tal 
vedação seja contemplada pelos congressistas no texto da 
reforma – o que a meu ver seria remota essa possibilidade 
-, claro, está que eventual alteração dessa natureza não 
alcançaria aqueles que já ingressaram no serviço público 
ao tempo da alteração legislativa, uma vez que se confor-
maram em direito adquirido. Ou seja, para o alcance do 
direito, o fato gerador da proibição legal deveria ter ocor-
rido antes da alteração normativa.

Este é o entendimento disposto pelo legislador na Lei 
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em conso-
nância à garantia versada no art. 5º, XXXVI, da CF/1988. 
Vejamos:

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, 
respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e 
a coisa julgada.

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado 
segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, 
ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exer-
cício tenha termo pré-fi xo, ou condição pré-estabelecida inalterável, 
a arbítrio de outrem.

Nos dizeres do festejado doutrinador José dos Santos Carvalho 
Filho, ”cuida-se nesse caso de direito adquirido do servidor, o qual 
se confi gura como intangível mesmo se a norma vier a ser alterada. 
É que, como sabido, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada, como proclama o art. 5º, XXXVI, da 
Constituição Federal” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de 
Direito Administrativo. 31ª ed. rev., atual. e ampl.. São Paulo: Atlas, 
2017).

Nesse sentido o que se busca é preservar a segurança jurídica e ao 
mesmo tempo dar ao ordenamento jurídico a plasticidade necessária à 
norma, para que possa se adequar à contínua modifi cação da realidade 
social que hora se apresenta.

Portanto, para aqueles que já ingressaram no serviço público e dese-
jam averbar tempo de serviço prestado na iniciativa privada, não há 
necessidade de fazer de imediato, devendo tal providencia fi car restrita 
apenas àqueles segurados que estão na iminência de alcançar o bene-
fício, sob pena do excesso de requerimentos desnecessários provocar o 
travamento das emissões de certidões pelo INSS.

CONSIDERAÇÕES SOBRE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 
NA INICIATIVA PRIVADA E A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
“Em tempos de reforma da previdência, muitos servidores têm nos procurado para esclarecer 
a respeito da possibilidade de não mais poder...”

por Murilo Tosta Stort
Advogado - Assessor Jurídico do SINTED e do SSPM
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