GUIA DE PREPARAÇÃO PARA
A APOSENTADORIA

Guia prático de critérios e dicas de planejamento pré e pós
aposentadoria.
Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Departamento de Recursos Humanos

Aos nossos servidores,
A aposentadoria é um dos momentos mais esperados da vida de
qualquer trabalhador. O merecido descanso remunerado,
adquirido mediante longos anos de trabalho e esforço é, com
certeza, motivo de muita alegria.
Pensando nisso, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo está desenvolvendo um programa de
preparação para aposentadoria, onde os servidores serão
acompanhados de maneira mais atenciosa durante o período que
antecede a concessão do benefício.
Neste guia você poderá conferir quais são os critérios para se
aposentar no Estado de São Paulo e também ver dicas de como
planejar sua vida pré e pós aposentadoria.
Aproveite!

Michael Cerqueira
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

SOU SERVIDOR E QUERO ME APOSENTAR, O
QUE DEVO FAZER?
Em 06 março de 2020 o Governo do Estado de São Paulo aprovou a
Reforma da Previdência Estadual, onde novos critérios para
aposentadoria foram adotados. No entanto, se você ingressou no
serviço público em cargo efetivo ou Admitido pela Lei 500/74 antes
de 07/03/2020, poderá se aposentar voluntariamente observados
os seguintes requisitos, em regra geral:
Servidoras mulheres:
●
●
●
●
●

56 anos de idade até 31/12/2021;
57 anos de idade a partir de 01/01/2022;
30 anos de contribuição previdenciária;
20 anos de efetivo exercício no serviço público;
05 anos no cargo efetivo, nível ou classe em que for
concedida a aposentadoria.

Servidores homens:
●
●
●
●
●

61 anos de idade até 31/12/2021;
62 anos de idade a partir de 01/01/2022;
35 anos de contribuição previdenciária;
20 anos de efetivo exercício no serviço público;
05 anos no cargo efetivo, nível ou classe em que for
concedida a aposentadoria.

Todas as informações pertinentes e outros requisitos de
aposentadoria estão dispostas na Lei Complementar 1.354 de 06 de
março de 2020.

COMO DEVO
APOSENTAR?

ME

PREPARAR

PARA ME

Se você está próximo de atingir os requisitos para a aposentadoria,
chegou a hora de se planejar. Como qualquer outra nova experiência,
a aposentadoria vai exigir de você uma preparação e o recomendado
é que sejam considerados 4 aspectos:

Cuidados com
a saúde física;

Planejamento
ﬁnanceiro;

Cuidados com
saúde mental;

a

Adotar
novas
ocupações;

Cada um destes temas são de extrema importância para que
você possa curtir sua aposentadoria da melhor forma. Nas
próximas páginas iremos falar um pouco mais sobre cada um
deles.

SAÚDE FÍSICA
A aposentadoria acontece em um momento onde já estamos com a
idade mais avançada. Com o passar dos anos, é importante aumentar
os cuidados com a saúde física, para que possamos ter uma vida com
mais qualidade.
Faça exames de rotina periodicamente, busque uma alimentação
saudável e balanceada e faça algum exercício físico que lhe
proporcione prazer e relaxamento!

SAÚDE MENTAL
Os cuidados com a saúde mental são tão importantes quanto os que
tomamos com a saúde física. Por muitas vezes e vários motivos esses
cuidados são negligenciados, mas é preciso ter uma atenção especial
com eles, principalmente neste momento em que você estará vivendo
uma nova experiência.
Novas experiências nos deixam vulneráveis pela falta de costume
com a nova vivência. Busque fazer atividades que proporcionem bem
estar e tranquilidade, como meditação, por exemplo. Se sentir
necessidade, não tenha vergonha em procurar um proﬁssional da
área. Terapia é sempre bem vinda!

PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Quando pensamos em aposentadoria, uma das primeiras coisas que
vem à tona é a questão ﬁnanceira. Todo mundo espera por esse
momento em que teremos o merecido descanso remunerado, mas é
preciso controlar suas ﬁnanças.
Faça seu planejamento mensal de gastos e busque sempre poupar
dinheiro também. Tenha bastante cuidado com as tentadoras
propostas de créditos consignados e empréstimos oferecidos para
aposentados. Lembre-se que com a aposentadoria, você deixa de
receber alguns benefícios que fazem parte dos seus vencimentos por
exemplos: Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação, Abono de
Permanência e PDI, se você for da área administrativa.

NOVAS OCUPAÇÕES
Você agora terá bem mais tempo livre do que quando trabalhava. É
importante dizer que aposentadoria não signiﬁca ócio, você agora
poderá se dedicar à outras atividades que não sejam relacionadas ao
trabalho.
Sendo assim, procure novas ocupações que lhe proporcionem
satisfação como exercícios físicos, jardinagem, cursos, culinária, o
leque de opções é imenso. Ocupe sua mente e seu corpo e aproveite
as novas oportunidades!

DEPOIMENTOS DE APOSENTADOS DA SAA:
Beatriz Helena Zuppi Balista
Trabalhou: Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável
Quantos anos trabalhou na SAA: 27 anos
Aposentou: 04/2020
Relato: Quando falam: “Ficar em casa a vida acabou”. Pelo contrário!
Säo tantas coisas pra se fazer que tem hora que nem me dou conta que o dia já se foi. Por
exemplo: Hoje eu me dedico a cuidar muito mais de mim. Estou realizando um sonho,
aprender um outro idioma, que é o Inglês, “me dedico todos os dias”; Faço curso Básico
dos fundamentos da ﬁlosoﬁa, as segunda- feiras; Tenho também um personal trainer que
faço aulas on-line 3 x por semana; Caminho com meus cachorros todas as manhãs.
Manter a cabeça e o corpo ativo é um excelente remédio.

Angela Aparecida Camargo de Souza

Trabalhou: Instituto de Tecnologia de Alimentos
Quantos anos trabalhou na SAA: 44 anos
Aposentou: 03/2018
Relato: Minha ﬁlha tem uma loja virtual de Arte e Lembranças. Atendemos noivas,
debutantes, salões de beleza e empresas em geral. Confeccionamos brindes
personalizados como canecas, taças, copos, camisetas, chaveiros, nécessaire. Enﬁm,
trabalhamos com bordado, sublimação e transfer laser. Com a aposentadoria passei a
trabalhar com ela, auxilio na produção das peças, embalagens e faço a parte
burocrática, emissão de notas ﬁscais e contabilidade. É um trabalho prazeroso. Graças a
Deus a demanda é grande e não conseguimos parar. Mesmo com a pandemia a procura
por máscaras personalizadas foi grande e continua sendo. Ocupo meu tempo em ajudá-la
nessa missão!

FIQUE ATENTO: A SAA ESTÁ PREPARANDO
MUITO MAIS PARA VOCÊ!
O Projeto de Preparação para Aposentadoria da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento contará com momentos muito ricos.
Estamos formulando uma roda de diálogos de servidor para servidor,
onde alguns de nossos funcionários aposentados poderão
compartilhar suas experiências com quem está prestes a se
aposentar.
Além disso, iremos oferecer um curso de preparação para
aposentadoria onde diversos assuntos presentes neste guia serão
abordados.
Nosso intuito é apoiá-los nesse processo e retribuir um pouco do que
você fez pela SAA!
Venha fazer parte desse projeto!

MUITO OBRIGADO!
Em caso de dúvidas, estamos à disposição pelo e-mail
rhduvidas@agricultura.sp.gov.br.
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