
Ilustríssimo Presidente da Câmara dos Deputados, RODRIGO MAIA 

VIMOS, POR MEIO DESTE, SOLICITAR QUE O NOBRE PARLAMENTAR ATENTE PARA O 

CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO, SOBRETUDO PORQUE OS SERVIDORES CIVIS DO CENTRO 

DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA ESTÃO SENDO ATACADOS DURAMENTE EM UMA 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA DRACONIANA E DESPROPORCIONAL, CAUSANDO UM ABISMO 

DE TRATAMENTO ENTRE SERVIDORES CIVIS DE SEXOS DISTINTOS DE UMA MESMA GERAÇÃO, 

BEM COMO ENTRE SERVIDORES CIVIS E MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS.  

“Nós, servidores civis do Centro de Lançamento de Alcântara, em face da nova proposta de 

reforma da previdência ministro Paulo Guedes, vimos aqui apresentar o seguinte:” 

1) Os servidores civis mais antigos do CLA, admitidos em 1984, já passaram por três 

expressivas reformas da previdência com as Emendas Constitucionais nº 20, nº 41 e nº 47 e, 

face a nova proposta de reforma da previdência do governo Bolsonaro, terão que contribuir 

por até 47 anos; 

2) Alguns servidores civis do CLA, por trabalharem com o lançamento de foguetes, fazem jus 

aos adicionais de insalubridade e periculosidade. Contudo, isto nunca lhes serviu para 

reduzir o tempo de serviço, como ocorre com os celetistas, já que o Congresso Nacional 

nunca aprovou uma matéria sobre a aposentadoria especial do servidor, assim como nunca 

aprovou qualquer outra relativa às atividades penosas, embora ambas estejam previstas no 

Estatuto do Servidor Civil - Lei 8.112/90; 

3) O acidente ocorrido com o VLS V03 em 22 de agosto de 2003, subtraiu a vida de 21 

servidores civis, técnicos e engenheiros, porém nenhum militar da força aérea brasileira, 

órgão que administra o Centro de Lançamento da Alcântara, perdeu a vida ou se feriu, pois 

os companheiros militares, via de regra, não trabalham na atividade fim do CLA - preparar, 

lançar e rastrear foguetes, salvo alguns casos bem específicos - os capacitados nas atividades 

técnicas e os de apoio à segurança operacional; 

4) Enquanto os servidores civis contribuem com mais de 11% do salário bruto, para o custeio 

de sua previdência, os militares só contribuem com 7,5% do seu soldo, o que equivale dizer 

que a contribuição de um servidor de nível médio, por exemplo, chega a ser maior do que o 

de um oficial superior das forças armadas; 

5) Pelo fato de Alcântara-MA ser classificada como área de localidade especial, com fulcro no 

artigo 137, VI da Lei 6.880/80, o militar tem um redutor de 1/3 a cada 2 anos na contagem 

do tempo para consolidar o seu direito à reserva remunerada integral. Caso trabalhe na 



localidade, por toda a carreira, com 23 anos de atividade, 41 anos de idade já estará 

aposentado. 

6) Com a nova proposta de reforma da previdência, os servidores civis, homens, contratados 

no início da década de 80, irão trabalhar mais do dobro de tempo dos seus párias militares 

no CLA, pois enquanto o militar só precisaria de 23 anos o servidor civil, contratados no ano 

de 1984, por exemplo, aos 18 anos de idade, para satisfazer a exigência de 65 anos de idade, 

conforme o projeto do senhor Paulo Guedes, na verdade contribuirá por 47 anos; ou seja, o 

servidor civil trabalhará mais que duas gerações de militares, sobretudo se estes não 

passarem pela reforma e, mesmo que isso ocorra, o tempo de serviço total da caserna será 

diluída pela prestação de serviço em uma localidade especial;    

7) A situação chega a ser ainda MAIS RIDÍCULA se considerado o fato de que uma mesma 

geração de servidores civis, homens e mulheres, estas últimas já em abono de permanência, 

terão um tratamento diferenciado que criará um abismo entre os salários, bem como entre 

os benefícios das aposentadorias e pensões. No exemplo dado acima, as servidoras civis 

mulheres, admitidas em 1984, por já terem mais de 50 anos idade e estarem aposentadas ou 

em abono de permanência por pura sorte, livres do efeito Paulo Guedes, ficarão em situação 

muita melhor do que os servidores civis homens que possuem a mesma idade e o mesmo 

tempo de serviço, o que chega a ser risível. Os homens contribuirão por mais tempo e terão 

que conviver com as colegas que optaram pelo abono de permanência. Os salários ficarão 

diferenciados pelo pagamento desse abono. Piora se considerado que a proposta PUNE os 

servidores civis AZARADOS que, embora já tenham satisfeito o requisito tempo de 

contribuição, não satisfizeram, ainda, o de idade para aposentação por terem começado a 

contribuir prematuramente. Correm o risco de terem um beneficio menor, mesmo tendo que 

trabalhar por muito mais tempo. E da mesma forma, seus dependentes serão PUNIDOS com 

pensões limitadas. Inaugura-se, por conseguinte, a REGRA DO BENEFÍCIO INVERSAMENTE 

PROPORCIONAL AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 

PORTANTO, NOBRE DEPUTADO E PRESIDENTE DA CÂMARA FEDERAL, RODRIGO MAIA, SÓ HÁ 

UMA MANEIRA DE SE EVITAR CRIAR ESSA DIFERENÇA DE TRATAMENTO MONSTRUOSA NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NÃO PERMITIR QUE A REFORMA DIFERENCIE UMA MESMA 

GERAÇÃO DE SERVIDORES CIVIS DE SEXOS DISTINTOS, BEM COMO PRESERVAR A EMENDA Nº 

47 DE 2005, MANTENDO A EXPECTATIVA DE DIREITO DOS SERVIDORES QUE JÁ ESTÃO 

PAGANDO O CHAMADO PEDÁGIO! 



 

É inadmissível, e até IMORAL, nobre PRESIDENTE, que a proposta de reforma desconsidere 

tudo isso, que crie um abismo entre servidores civis de sexos distintos e entre e eles e os 

militares das forças armadas.  

Nem, por ocasião da Emenda nº 41, de 2003, se viu um tratamento tão draconiano e 

desrespeitoso, pois até a expectativa de direito foi acolhida, sobretudo para os servidores 

que já se encontravam bem próximos de se aposentarem.   

Lembremos mais: caso o Congresso Nacional acolha essa proposta de maneira integral e sem 

reservas, terá admitido um efeito ioiô, ou gangorra, pois a Emenda nº 41 havia recrudescido 

as regras para a aposentação do servidor, seguida pela Emenda de nº 47 que ameniza seus 

efeitos, para agora tudo ser piorado em face de uma nova reforma da previdência. A 

proposta é capiciosa para não dizer “demoníaca”.    

“E NÃO NOS FURTAREMOS EM ACRESCENTAR: NÓS, OS SERVIDORES CIVIS, TEMOS SIDO 

MOTIVO ATÉ DE BRINCADEIRAS POR PARTE DE ALGUNS COLEGAS MILITARES POR TERMOS 

QUE TRABALHAR O DOBRO DO TEMPO DELES, NO CENTRO DE LANÇAMENTO DE 

ALCÂNTARA E EM OUTRAS UNIDADES, TIDAS COMO LOCALIDADES ESPECIAIS, A FIM DE 

PODERMOS TER DIREITO A NOSSA TÃO SONHADA APOSENTADORIA. ATÉ PORQUE, NO 

FINAL DAS CONTAS, SÓ SERVIDORES CIVIS ATÉ AGORA PERDERAM A VIDA EM EXPLOSÃO 

DE FOGUETE NO CLA. A NOSSA SITUAÇÃO MERECE O DEVIDO RESPEITO POR PARTE DO 

GOVERNO E DOS PARLAMENTARES DESTE PAÍS” 

 


