
Atenção Bombeiros Civis: Ainda dá tempo de lutar e reverter.
Aprovada em Comissão da Câmara, reforma da Previdência acaba 

com a nossa aposentadoria especial. Texto aprovado vai ao plenário
É necessário que cada bombeiro 

civil tenha a consciência do que foi 
aprovado no relatório da famigerada 
reforma da Previdência o fim da nossa 
aposentadoria especial, assim como 
de outras categorias. Dentre os 120 
destaques, estava o que mantinha a 
aposentadoria especial para os que 
trabalham em atividade de risco e re-
cebem o adicional de periculosidade. 
Havia destaques de outras categorias 
também como professores, policiais 
civis, policiais federais, entre outros. 
Todos rejeitados na Comissão.

Ainda é tempo de cada um e cada 
uma dos bombeiros e bombeiras 
civis de Brasília e do Brasil se posi-
cionarem contra esta reforma, nas 
redes sociais, nas ruas, pedindo aos 
deputados que cada um votou nas 
eleições de 2018, cobrando os mes-
mos para que vote contra à DEforma 
da Previdência.

 É surreal acreditarmos que um 
bombeiro civil terá que trabalhar até 
os 65 anos e contribuir 40 anos para 
poder se aposentar. Se olharmos 
com atenção os números veremos 
que é impossível chegarmos a essa 
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soma. Levando em consideração a 
baixa rotatividade nos postos de ser-
viços onde atuamos, tudo nos leva a 
crer que uma boa parte dos nossos 
companheiros envelhecerão juntos. 

será que os gestores e as empre-
sas aceitarão que os bombeiros civis 
cheguem aos 65 anos trabalhando? 
Ou vocês acham que seremos subs-
tituídos antes mesmo de nos apo-
sentarmos?

Independentemente da opção 
de voto de cada um nas eleições de 
2018, é hora de todos nós unirmos 
esforços para tentar garantir nosso 

direito à aposentadoria especial. 
Defender a aposentadoria especial 

para o bombeiro civil, é defender o 
nosso emprego.


