
e Aposentadoria

Mudanças geram apreensão
AL tem cerca de 250 funcionários em condições de pedir aposentadoria integral ou por tempo de serviço

Marcelo Metzker
expectativa deixa intranqüi-
los e ansiosos os funcioná-
rios com tempo para solici-
tar a aposentadoria integral
ou proporcional, face à ne-
cessidade que sentem de de-
cidir antes da mudança das
regras.

"Na época da revisão
constitucional, em 1993,
muitos funcionários se apo-
sentaram com medo de ter
prejuízos com as mudan- í
ças", lembra a gerente-ge- Mam reatmen
ral de Pessoal. Atualmente,	quem quer se

cerca de 50 funcionários já estão com o
pedido de aposentadoria preparado,
aguardando a proposta do governo para
tomar uma posição definitiva. "Muitos
servidores querem protocolar o pedido de
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Manter a calma e não precipitar a
decisão de se aposentar. Esse é o conse-
lho da gerente-geral de Pessoal, Mara
Denise Ribeiro de Morais, aos cerca de
250 funcionários da Assembléia que es-
tão em condições de pedir a aposentado-
ria integral ou proporcional por tempo de
serviço, antes da aprovação, pelo Con-
gresso Nacional, das mudanças no siste-
maprevidenciário. As alterações são uma
das prioridades do presidente Fernando
Henrique Cardoso, que promete respei-
taros direitos adquiridos.

Sem o projeto do governo, o que há
sobre a reforma são somente especula-
ções. Certo, diz Mara Denise, é que a
reforma será feita. Ela afirma que esta

aposentadoria para garantir
direitos, antes das alterações
tia previdência. Mas temos
de ressaltar que a aposenta-
doria só é válida a partir de
sua publicação", afirma.

Mara Denise e a se-
cretária de Assistência e
Administração de Pessoal,
Fádua Handam de Matos
Bayão, garantem aos ser-
vidores que eles podem fi-
car tranqüilos, pois o pro-

da calma a cesso de mudança das re-
aPosentar	gras está sendo acompa-
nhado por especialistas, tanto em Belo
Horizonte, quanto em Brasflia. "Estamos
fazendo o que podemos. As pessoas ne-
cessitam de informação, e isso nós esta-
mos buscando", ressalta Fádua.

Especulações fazem aumentar incertezas
Se a mudança é certa, o que muda é

pura dúvida.Especula-se que a aposenta-
ria somente se dará por idade, com igual
tempo de serviço para homens e mulhe-
res. Atualmente, a aposentadoria é con-
cedida aos 35 anos de serviço ou aos 65
anos de idade, para os homens, e 30 de
serviço ou 60 de idade, para as mulheres.
Outra especulação é a de que haverá um
teto máximo para o benefício, 10 salários
mínimos, com o restante a ser coberto por
fundo de previdência complementar. Dis-
cute-se também o fim da aposentadoria
proporcional.

Fádua Handam diz que os efeitos de

uma "avalanche" de aposentadorias, em
curto período, não ameaça o cumprimen-
todo artigo 299 da Constituição Estadu-
al, que estabelece que a variação da des-
pesa global com pessoal não pode ultra-
passar a receita com pessoal no quadri-
mestre. "A saída dos servidores não au-
menta a folha de pagamento", afirma.

O problema maior é a reposição de
pessoal. MaraDenise avalia que o preen-
chimento das vagas abertas pelos apo-
sentados implicaria aumento de despe-
sas. "A realização de concurso público
terá de ser estudada cuidadosamente. A
reposição deverá ser feita com o treina-

mento do pessoal em atividade", diz,
ressaltando que o prejuízo maior será a
perda de funcionários experientes.

Em 1987, aposentaram-se 31 servi-
dores, número que subiu para 32 no ano
seguinte, e para 34, em 1989. Em 1990,
com a posse de Collor e o anúncio da
proposta de uma revisão constitucional,
89 funcionários pediram a aposentado-
ria. Em 1991, 56 servidores aposenta-
ram-se, número que caiu para 51, em
1992, e para 37, em 1993. No ano passa-
do, foram 42 servidores, e outros 50
prepararam a documentação na expecta-
tiva das novas regras.


