[

BOLETIM 736
Brasília, 18 de fevereiro de 2019

Congresso Nacional
receberá Reforma da
Previdência na quarta
A partir desta quarta-feira (20), o governo
enfrentará o primeiro grande desafio na área
econômica. A proposta de emenda à Constituição
(PEC) que reforma o regime de Previdência dos
trabalhadores dos setores público e privado será
enviada ao Congresso Nacional, onde começará a
tramitar na Câmara dos Deputados.
Logo depois de assinar o texto, o presidente
Jair Bolsonaro fará um pronunciamento. Ele
explicará a necessidade de mudar as regras de
aposentadoria e de que forma a proposta será
discutida no Congresso.
Na última quinta-feira (14), o secretário
especial de Previdência e Trabalho, Rogério
Marinho, adiantou alguns detalhes do texto. Os
pontos revelados até agora são a idade mínima de
65 anos para homens e 62 anos para mulheres, com
um cronograma de transição de 12 anos para quem

está próximo dessas idades. O acordo foi resultado
de uma negociação entre a equipe econômica e o
presidente Bolsonaro.
Detalhes - Somente na quarta-feira serão
revelados detalhes ainda não divulgados, como a
proposta para aposentadorias especiais de
professores, policiais, bombeiros, trabalhadores
rurais e profissionais que trabalham em ambientes
insalubres. Também serão informadas as propostas
para regras como o acúmulo de pensões e de
aposentadorias e possíveis mudanças nas renúncias
fiscais para entidades filantrópicas.
Falta saber ainda como ficarão o fator
previdenciário, usado para calcular o valor dos
benefícios dos trabalhadores do setor privado com
base na expectativa de vida, e o sistema de
pontuação 86/96, soma dos anos de contribuição e
idade, atualmente usado para definir o momento da
aposentadoria para os trabalhadores do setor
privado. Em relação aos servidores públicos, ainda
não se sabe qual será a proposta para a regra de
transição.
Também na quarta-feira, o governo
informará como incluirá na proposta a mudança
para o regime de capitalização, no qual cada
trabalhador terá uma conta própria na qual
contribuirá para a aposentadoria. Atualmente, a
Previdência dos setores público e privado é
estruturada com base no sistema de repartição,
onde o trabalhador na ativa e o empregador pagam
os benefícios dos aposentados e pensionistas.
Para viabilizar a migração de regime, o
governo tem de incluir um dispositivo na
Constituição que autoriza o envio de um projeto de
lei – complementar ou ordinária – para introduzir o
novo modelo depois da aprovação da reforma. Será
revelado ainda se o governo enviará o projeto para
reformular a Previdência dos militares junto da PEC
ou em outro momento.
Fonte: Agência Brasil
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DIEESE: não existe privilégio
nas aposentadorias
Em 2017, os 34 milhões de aposentados
com benefícios ativos no Regime Geral da
Previdência Social (RGPS) receberam em média R$
1.388. Os números deixam claro: não tem
privilégio na aposentadoria dos trabalhadores. A
afirmação foi feita pela economista Patrícia
Pelatieri em debate realizado na sede da CUT, em
São Paulo. O debate ocorre um dia depois de o
ministro da Economia, Paulo Guedes, ter
anunciado trechos do projeto de reforma da
Previdência que o governo pretende levar ao
Congresso.
“Dos 30 milhões de benefícios pagos pelo
Regime Geral da Previdência, só 10 mil estão
acima do teto. E mesmo assim, antigos, porque
ganharam alguma coisa na Justiça”, explica a
coordenadora de pesquisas do Dieese. “Quem
tem vida laboral mais estável consegue contribuir
por mais tempo, vai se aposentar mais cedo e se
tiver profissão mais bem remunerada, conseguirá
receber um valor próximo ao teto. E normalmente
aqueles que se aposentam por tempo de
contribuição são os que começaram a trabalhar
mais cedo”, afirma. “Ou seja, o que chamam de
privilégio, não tem nada de privilégio.”
O que existe de privilégio na
aposentadoria, segundo a economista, está
diretamente relacionado aos privilégios já
existentes na ativa: algumas carreiras de
servidores federais, no Judiciário, no Legislativo,
além dos militares. Esses setores não foram
sequer mencionados nas propostas vazadas até
agora pelo governo de Jair Bolsonaro para a
reforma da Previdência.

“A discussão da Previdência esquece a
desigualdade da ativa, que se perpetua na
aposentadoria. Juízes no Brasil ganham mais de 20
vezes a média dos trabalhadores. Nos demais
países é em torno de quatro vezes mais”, informa.
As médias dos valores de aposentadoria no
setor público em 2016 é também exemplo de
distorção. Os servidores de prefeituras recebem
entre R$ 2.500 e R$ 3.000. Os estaduais, R$ 5.000.
Federais civis, em média R$ 10 mil. No Legislativo
em torno de R$ 15.000. E no Judiciário, R$ 16.000.
A
técnica
do
Dieese
ressalta:
desembargadores e juízes recebem muito mais.
“Estamos falando em média e isso é complicado,
porque mistura essas carreiras privilegiadas e os
baixos salários dos servidores. Mas dá ideia da
desigualdade.”
Militares recebem salário integral - Com
ampla participação no governo Bolsonaro – são
sete ministros – os militares até agora não foram
mencionados nas informações sobre a reforma da
Previdência que é prioridade do ex-capitão eleito.
Os militares não se aposentam. Eles
passam para a reserva ou são reformados
recebendo o salário integral da ativa. E não têm
idade mínima para chegar a essa condição. Para
dar uma ideia da situação, 55% dos que vão para a
reserva têm entre 45 anos e 49 anos. O próprio
Bolsonaro, hoje capitão reformado, ingressou na
reserva aos 32 anos de idade.
Para usar um termo muito utilizado pelos
artífices da reforma, o “rombo” com inatividade
na previdência militar passou de R$ 35,9 bilhões
em 2017, para R$ 40,5 bilhões em 2018 –
crescimento de 12,5%. No mesmo período, esse
índice foi de 7,4% no INSS e de 5,22% entre os
servidores da União.
Fonte: Agência Sindical
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Maia avalia votação
até junho; Davi promete
debate no Senado

Governo quer reduzir
pensão de viúva para 60%
A proposta de reforma da Previdência prevê
mais redução de direito. Atualmente, se o segurado
que morreu já era aposentado, o pensionista recebe
o mesmo valor que era pago de aposentadoria. Pela
proposta avaliada pelo governo Bolsonaro, a pensão
seria de 60% do benefício, em vez de 100%.
Vale tudo para cortar os benefícios.
Enquanto isso, bilhões são desviados da Previdência
através da Desvinculação de Receitas da União
(DRU), desonerações e sonegação.
Somente em 2017, foram subtraídos da
Previdência R$ 141,177 bilhões através das
desonerações.
Além disso, o governo mistura no mesmo
saco a previdência do setor privado (INSS) – que tem
orçamento próprio – com a previdência dos
servidores públicos e o sistema dos militares, sob
responsabilidade do Tesouro Nacional.
Segundo o senador Paulo Paim (PT-RS), coordenador
da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência, “é
preciso demonstrar que a Previdência é
superavitária, combater a sonegação e defender o
país”.
Fonte: Portal HP

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia,
afirmou que a reforma da Previdência pode ser
votada em junho. Maia deu a declaração quintafeira, em Teresina (PI), após encontro com o
governador Wellington Dias. Ele tem participado de
reuniões com diversos governadores para articular
um texto de consenso sobre a reforma da
Previdência. Na sexta-feira (15), Maia se encontrou
com o governador do Paraná, Carlos Massa Junior.
"O que vai ser construído como solução vai
depender da nossa capacidade diálogo. O que eu
acho mais importante, e que não tinha visto, é que
os governadores querem sentar na mesa e construir
um texto”, afirmou.
“Se olharmos a tramitação da proposta do
ex-presidente Temer, mais ou menos no mesmo
prazo, vai dar ali no início de junho”, avaliou.
SENADO FEDERAL - O presidente do Senado,
Davi Alcolumbre, voltou a dizer nesta sexta-feira
(15) que o Senado está pronto para debater a
reforma da Previdência, a ser enviada pelo governo
ao Congresso Nacional nos próximos dias. Davi
lembrou que a proposta será primeiramente
avaliada pela Câmara dos Deputados, mas ressaltou
que, no Senado, tudo já está sendo acertado para a
discussão.
Segundo Davi, uma subcomissão especial a
ser criada dentro da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) acompanhará a tramitação
na Câmara. Ele afirmou que todos os senadores
aguardam "com parcimônia" o projeto para então
debater com a sociedade e votar o texto final.
Fonte: Agência Câmara/Agência Senado
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Demissão de Bebianno
fora do DO; entenda
escândalo do governo
Denúncias de candidaturas laranjas do
partido de Jair Bolsonaro, o PSL, feitas pelo jornal
Folha de São Paulo, neste mês de fevereiro,
revelaram indícios de desvios de verbas públicas em
dois estados durante o período eleitoral de 2018. O
escândalo coloca em xeque o discurso de ética e
combate à corrupção bradado pelo presidente e
seus correligionários.
No centro do furacão, Gustavo Bebianno,
secretário-geral da Presidência da República e
presidente durante as eleições do PSL, protagoniza o
mais novo vai e volta do governo Bolsonaro,
trocando farpas e rumores pela imprensa e redes
sociais. É esperada sua demissão, mas no Diário
Oficial da União desta segunda-feira (18), não é
notificada sua saída. Ao longo do dia, no entanto,
uma edição extra pode ser publicada com sua
exoneração.
Durante a semana passada, além de notícias
dizendo que Bebianno se arrependia de ter confiado
em Bolsonaro e que ele é "louco" e um "perigo para
o país", o que foi negado na sequência pelo
secretário-geral, ele também tuitou, na sexta-feira
(16): "o desleal, coitado viverá esperando o mundo
cair sobre sua cabeça". Ele tem sido atacado
também por Carlos Bolsonaro, filho do presidente.
Primeiro Ato - As primeiras denúncias
ocorreram em Minas Gerais e envolvem Marcelo
Álvaro Antônio, atual ministro do Turismo. Na
época, ele era presidente do PSL no estado e tinha o
poder de decisão sobre quais candidaturas seriam
lançadas.
De acordo com as denúncias do jornal
paulistano, Álvaro Antônio está envolvido em um

esquema que implica quatro candidaturas laranjas
em Minas Gerais.
Segundo Ato - Uma segunda denúncia foi
feita pela Folha, no dia 10 de fevereiro. Luciano
Bivar, recém-eleito segundo vice-presidente da
Câmara dos Deputados, teria criado uma candidata
laranja em Pernambuco. De acordo com o jornal, o
partido de Bolsonaro repassou R$ 400 mil do fundo
partidário no dia 3 de outubro, a apenas quatro dias
antes da eleição.
De acordo com a candidata, 95% do dinheiro
foi gasto em uma única gráfica, destinado à
impressão de 9 milhões de santinhos e 1,7 milhão de
adesivos. Cada um dos 4 panfleteiros, que ela diz ter
contratado, deveria ter distribuído cerca de 750 mil
santinhos por dia.
O também presidente do PSL, Luciano Bivar,
nega que a candidata tenha sido laranja. Ele
argumenta que a decisão de repassar R$ 400 mil foi
da direção nacional do partido, na época presidida
por Gustavo Bebianno, hoje secretário-geral da
Presidência da República. Seguindo no jogo de
“empurra”, Bebianno, por sua vez, alegou que as
decisões dos repasses são das direções estaduais.
À época, Bebianno era o presidente nacional
do PSL e coordenou a campanha de Jair Bolsonaro.
Fonte: Brasil de Fato

BOLETIM CONTRICOM
Presidente
ALTAMIRO PERDONÁ
Secretário Geral
MIRALDO VIEIRA DA SILVA
Secretário de Finanças
AROLDO PINTO GARCIA
Secretário para Assuntos de Comunicação
WILSON GERALDO SALES DA SILVA
Redação e Edição
INSTITUTO DOIS CANDANGOS

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário
Endereço: SHCGN/CLN Quadra 710 Bloco H Loja 56 – Asa Norte – Brasília/DF CEP: 70.750-538
Fone: (61) 3037-3154 | Fax: (61) 3034-5128

