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No final do mês passado, o Banco
Mundial divulgou estudo detalhado da
natureza dos gastos do governo e dos
programas sociais do Brasil com soluções
para escapar da desigualdade. Segundo a
análise, o enorme déficit da Previdência é
o grande empecilho ao ajuste nas contas
públicas. 
 
O ponto de partida de uma análise da
Reforma da Previdência é o fato de o
Brasil conviver com dois regimes de
aposentadoria bastante diferentes. O
primeiro é para trabalhadores do setor
privado, o Regime Geral de Previdência
Social (RGPS), de responsabilidade do
INSS, com trabalhadores da CLT. 
 
O outro é para funcionários públicos, conhecido como Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS), operado por fundos previdenciários, destinados a
servidores públicos. 
 
A consequência desse modelo é que, enquanto o regime utilizado pelo trabalhador
privado tem 29 milhões de aposentados e déficit de quase R$ 150 bilhões, o
sistema do setor público tem um buraco de R$ 77 bilhões para menos de 1 milhão
de beneficiários. 
 
As regras de contribuição e de recebimento de benefícios são distintas no caso de
homens, mulheres, trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, professores,
policiais, militares etc. Os números dizem para alguns que, se não fosse o
pagamento de aposentadorias rurais, não haveria déficit no INSS. 
 
Além disso, os privilégios acumulados pelos servidores públicos são expressivos. O
mais importante deles é o valor do benefício: no caso do INSS, há um limite um
pouco superior de R$ 5.000, enquanto no regime dos servidores públicos é possível
detectar ganhos em torno de R$ 70 mil, conforme denúncias frequentes da mídia. 
 
A origem da distorção está na política de remuneração dos funcionários públicos,
que, ao longo do tempo, foi admitindo o acúmulo de vantagens e no passado
recente permitia que a aposentadoria fosse igual ao salário percebido pelas
categorias em atividade. Os vencimentos também guardam diferenças para quem
trabalha no Executivo, no Legislativo ou no Judiciário. 
 
Se a dualidade do sistema é insustentável, também é possível identificar problemas
no pagamento dos benefícios, em que existem diferentes modalidades. Há quem
ganhe sem ter contribuído, quem ganhe por tempo de contribuição e aqueles que
recebem por idade, mas hoje sem uma relação de equivalência equilibrada entre
tais faixas. 
 
É por isso que a reforma da Previdência visa mudar regras que concentram renda e
aumentam a desigualdade social, segundo pregação do governo: “A reforma ataca
justamente os principais fatores que geram a concentração de renda no gasto
previdenciário”. 
 
Um ponto fundamental da reforma é o estabelecimento da idade mínima de 65
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anos. Isso incluirá os servidores públicos e uma regra de transição para evitar o
prejuízo daqueles que estão mais próximos da hora de se aposentar. 
 
Segundo texto do Ministério da Fazenda destinado a esclarecer aos que ainda têm
dúvida sobre a equidade da PEC da reforma, quem se aposenta cedo no Brasil são
os servidores públicos e os trabalhadores de altos salários do setor privado. “Eles
têm empregos estáveis e conseguem comprovar 35 anos de contribuição (homem)
ou 30 anos (mulheres)”. 
 
Tal lógica não é difícil de compreender, mas os opositores da reforma procuram
construir factoides para demonstrar o contrário. “Os pobres se aposentam mais
velhos, mas os segmentos médios e altos se aposentam precocemente e com valor
mais alto. A reforma não é um ataque ao trabalhador, e sim um ataque ao
privilégio”, afirmou Paulo Tafner, pesquisador da Fipe, ao “Jornal Nacional”.
 

O que achou deste artigo?

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Prezado D. Werneck, de pleno acordo. Mas a coisa está tão enraizada que
dificilmente seria acertada por uma revolução democrática. Não há outra
saída senão pela força. Já perdemos tempo demais. O processo
democrático não tem eficácia em situações urgentes urgentíssimas, como é
o caso. A democracia é lenta por natureza e, quanto mais demorar, mais o
país será roubado e menos se desenvolverá e, mais se agravarão as
mazelas decorrentes. Adivinhe quem pagará o pato. Os atuais
privilegiados? Nunca. 
Responder - 1 - 1 - Denunciar - 1:33 PM Dec 13, 2017

D 
Werneck

Todas as reformas propostas são urgentemente necessárias. É o passo para
consertar os desmandos cometidos pelos sindicatos, e por servidores, que
só pensaram em sí, e não no país, para o qual servem. São os "pelegos", "o
paletó na cadeira", o "filho de outro servidor", e por aí vai, o que serr
transformou essa classe, dos devem servir, mas não o fazem. Uma classe
impiedosa com os pobres. E isso nunca irá acontecer, senão através de uma
"revolução democrática" que imporá estas resoluções. 
Responder - 2 - 1 - Denunciar - 10:58 AM Dec 13, 2017

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Corrigindo a última frase: "por isso não se acredita mais na classe política".
Complementando, vejam se não tem sido esse o atual discurso de
campanha do ex-presidente Lula. Inescrupuloso, ele busca o poder a
qualquer preço. Ele não pensa no país e no povo e sim no seu projeto
pessoal. Engana o incauto e diz que irá revogar todas essas reformas caso
sejam aprovadas. Mas, ao que parece, esse fanfarrão já está com seus dias
contados. A cadeia o aguarda. 
Responder - 1 - 1 - Denunciar - 9:02 AM Dec 13, 2017

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Deputados e senadores dos quais depende a aprovação dessa reforma, são
os maiores beneficiários do atual sistema. Por isso relutam. Os mais
desonestos tentam enganar os trabalhadores mentindo que tais reformas
seriam um desastre para a classe. Mas, na verdade estão fazendo da classe
um escudo que lhes assegure os privilégios criados por eles, para eles e
demais corporações sugadoras de recursos públicos. Esse pessoal não
representa ninguém além deles próprios. Por não se acredita em político.  
Responder - 2 - 1 - Denunciar - 8:51 AM Dec 13, 2017

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Esse artigo aborda com propriedade o grave problema do sistema de
aposentadoria do Brasil. Mostra o cunho perverso em que recursos dos
pobres são canalizados para os ricos, contribuindo para uma das maiores
desigualdade sociais do planeta, conforme aponta o levantamento do
Banco Mundial. Como diz o articulista, a reforma não significa ataque ao
trabalhador, como afirmam alguns oportunistas e sim aos privilégios.
Como a aprovação depende exatamente de parte dos privilegiados, não
será fácil.  
Responder - 2 - 1 - Denunciar - 8:26 AM Dec 13, 2017

ENVIAR COMENTÁRIO

Usuário Senha

Li e aceito os termos de utilização
(http://www.otempo.com.br/termos-

Compartilhar usando o Facebook Logar

O fim da linha
(/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/o-fim-da-linha-
1.1851923)

medioli/o-fim-
da-linha-
1.1851923)

Raquel Faria
(/opini%C3%A3o/raquel-
faria/risco-de-
recess%C3%A3o-1.1853801)
Risco de recessão
(/opini%C3%A3o/raquel-
faria/risco-de-
recess%C3%A3o-
1.1853801)

(/opini%C3%A3o/raquel-
faria/risco-de-
recess%C3%A3o-
1.1853801)

Fernando Fabbrini
(/opini%C3%A3o/fernando-
fabbrini/simancol-todo-dia-
1.1853356)
Simancol todo dia
(/opini%C3%A3o/fernando-
fabbrini/simancol-todo-dia-
1.1853356)

(/opini%C3%A3o/fernando-
fabbrini/simancol-
todo-dia-
1.1853356)

Acílio Lara Resende
(/opini%C3%A3o/ac%C3%ADlio-
lara-resende/at%C3%A9-
onde-vai-a-responsabilidade-
da-imprensa-na-
divulga%C3%A7%C3%A3o-
de-not%C3%ADcias-
1.1853280)
Até onde vai a
responsabilidade da
imprensa na divulgação de
notícias
(/opini%C3%A3o/ac%C3%ADlio-
lara-resende/at%C3%A9-
onde-vai-a-responsabilidade-
da-imprensa-na-
divulga%C3%A7%C3%A3o-
de-not%C3%ADcias-
1.1853280)

(/opini%C3%A3o/ac%C3%ADlio-
lara-
resende/at%C3%A9-
onde-vai-a-
responsabilidade-
da-imprensa-na-
divulga%C3%A7%C3%A3o-
de-
not%C3%ADcias-
1.1853280)

Paulo Navarro
(/opini%C3%A3o/paulo-
navarro/aurora-mineira-
1.1853367)
Aurora mineira
(/opini%C3%A3o/paulo-
navarro/aurora-mineira-
1.1853367)

(/opini%C3%A3o/paulo-
navarro/aurora-
mineira-
1.1853367)

Roberto Abras
(/opini%C3%A3o/roberto-
abras/alexandre-gallo-viveu-
nesta-semana-seu-momento-
de-maior-press%C3%A3o-
1.1853898)
Alexandre Gallo viveu nesta
semana seu momento de
maior pressão
(/opini%C3%A3o/roberto-
abras/alexandre-gallo-viveu-
nesta-semana-seu-momento-
de-maior-press%C3%A3o-
1.1853898)

(/opini%C3%A3o/roberto-
abras/alexandre-
gallo-viveu-
nesta-semana-
seu-momento-
de-maior-
press%C3%A3o-
1.1853898)

Artur Moraes
(/opini%C3%A3o/artur-
moraes/amanh%C3%A3-o-
confronto-ser%C3%A1-com-
a-chapecoense-que-vem-de-
derrota-1.1853901)
Amanhã o confronto será
com a Chapecoense, que vem
de derrota
(/opini%C3%A3o/artur-
moraes/amanh%C3%A3-o-
confronto-ser%C3%A1-com-
a-chapecoense-que-vem-de-
derrota-1.1853901)

(/opini%C3%A3o/artur-
moraes/amanh%C3%A3-
o-confronto-
ser%C3%A1-
com-a-
chapecoense-
que-vem-de-
derrota-
1.1853901)

Paulo Paiva
(/opini%C3%A3o/paulo-
paiva/a-greve-
r%C3%A9quiem-para-um-
governo-com-morte-cerebral-
1.1852904)
A greve: réquiem para um
governo com morte cerebral
(/opini%C3%A3o/paulo-
paiva/a-greve-
r%C3%A9quiem-para-um-
governo-com-morte-cerebral-
1.1852904)

(/opini%C3%A3o/paulo-
paiva/a-greve-
r%C3%A9quiem-
para-um-
governo-com-
morte-cerebral-
1.1852904)

João Vitor Cirilo
(/opini%C3%A3o/jo%C3%A3o-
vitor-cirilo/o-galo-precisa-

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.otempo.com.br/termos-de-utiliza%C3%A7%C3%A3o-1.649759
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/o-fim-da-linha-1.1851923
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/o-fim-da-linha-1.1851923
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/raquel-faria/risco-de-recess%C3%A3o-1.1853801
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/raquel-faria/risco-de-recess%C3%A3o-1.1853801
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/raquel-faria/risco-de-recess%C3%A3o-1.1853801
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/fernando-fabbrini/simancol-todo-dia-1.1853356
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/fernando-fabbrini/simancol-todo-dia-1.1853356
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/fernando-fabbrini/simancol-todo-dia-1.1853356
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/ac%C3%ADlio-lara-resende/at%C3%A9-onde-vai-a-responsabilidade-da-imprensa-na-divulga%C3%A7%C3%A3o-de-not%C3%ADcias-1.1853280
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/ac%C3%ADlio-lara-resende/at%C3%A9-onde-vai-a-responsabilidade-da-imprensa-na-divulga%C3%A7%C3%A3o-de-not%C3%ADcias-1.1853280
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/ac%C3%ADlio-lara-resende/at%C3%A9-onde-vai-a-responsabilidade-da-imprensa-na-divulga%C3%A7%C3%A3o-de-not%C3%ADcias-1.1853280
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/paulo-navarro/aurora-mineira-1.1853367
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/paulo-navarro/aurora-mineira-1.1853367
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/paulo-navarro/aurora-mineira-1.1853367
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/roberto-abras/alexandre-gallo-viveu-nesta-semana-seu-momento-de-maior-press%C3%A3o-1.1853898
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/roberto-abras/alexandre-gallo-viveu-nesta-semana-seu-momento-de-maior-press%C3%A3o-1.1853898
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/roberto-abras/alexandre-gallo-viveu-nesta-semana-seu-momento-de-maior-press%C3%A3o-1.1853898
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/artur-moraes/amanh%C3%A3-o-confronto-ser%C3%A1-com-a-chapecoense-que-vem-de-derrota-1.1853901
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/artur-moraes/amanh%C3%A3-o-confronto-ser%C3%A1-com-a-chapecoense-que-vem-de-derrota-1.1853901
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/artur-moraes/amanh%C3%A3-o-confronto-ser%C3%A1-com-a-chapecoense-que-vem-de-derrota-1.1853901
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/paulo-paiva/a-greve-r%C3%A9quiem-para-um-governo-com-morte-cerebral-1.1852904
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/paulo-paiva/a-greve-r%C3%A9quiem-para-um-governo-com-morte-cerebral-1.1852904
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/paulo-paiva/a-greve-r%C3%A9quiem-para-um-governo-com-morte-cerebral-1.1852904
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/jo%C3%A3o-vitor-cirilo/o-galo-precisa-logo-definir-seu-caminho-1.1852873


de-utiliza%C3%A7%C3%A3o-
1.649759)

ou conecte-se com

ATENÇÃO
Cadastre-se para poder comentar

Cadastrar

logo-definir-seu-caminho-
1.1852873)
O Galo precisa logo definir
seu caminho
(/opini%C3%A3o/jo%C3%A3o-
vitor-cirilo/o-galo-precisa-
logo-definir-seu-caminho-
1.1852873)

(/opini%C3%A3o/jo%C3%A3o-
vitor-cirilo/o-
galo-precisa-
logo-definir-seu-
caminho-
1.1852873)

Daniel Barbosa
(/opini%C3%A3o/daniel-
barbosa/relato-tardio-e-vago-
de-viagem-1.1852930)
Relato tardio e vago de
viagem
(/opini%C3%A3o/daniel-
barbosa/relato-tardio-e-
vago-de-viagem-1.1852930)

(/opini%C3%A3o/daniel-
barbosa/relato-
tardio-e-vago-
de-viagem-
1.1852930)

Todas as colunas (/cmlink/portal-o-
tempo/opinião/ultimas/Sites/e-murillo-de-
aragao)

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY29tLmJyL3Byb2R1dG8vMTI1NTM1ODI2L2xpdnJvLWJsYWNrYm9vay1lbmZlcm1hZ2Vt/35897826/1001

SUBMARINO
(HTTPS://REDIR.LOMADEE.COM/V2/DIRECT/AHR0CDOVL3D3DY5ZDWJTYXJPBM8UY29TLMJYLW==/35897826/10013)

Livro - Blackbook
Enfermagem -
9788599130063

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY29tLmJyL3Byb2R1dG8vMTI1NTM1ODI2L2xpdnJvLWJsYWNrYm9vay1lbmZlcm1hZ2Vt/35897826/10013)

R$170,33
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY29tLmJyL3Byb2R1dG8vMTI1NTM1ODI2L2xpdnJvLWJsYWNrYm9vay1lbmZlcm1hZ2Vt/35897826/1001

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY29tLmJyL3Byb2R1dG8vMTgwODM1L2xpdnJvLXBhaS1yaWNvLXBhaS1wb2Jy

SUBMARINO
(HTTPS://REDIR.LOMADEE.COM/V2/DIRECT/AHR0CDOVL3D3DY5ZDWJTYXJPBM8UY29TLMJYLW==/35897826/10013)

Livro - Pai Rico, Pai Pobre
- 853520623X

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY29tLmJyL3Byb2R1dG8vMTgwODM1L2xpdnJvLXBhaS1yaWNvLXBhaS1wb2JyZQ==/358978

R$79,90
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY29tLmJyL3Byb2R1dG8vMTgwODM1L2xpdnJvLXBhaS1yaWNvLXBhaS1wb2Jy

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY29tLmJyL3Byb2R1dG8vMTI1NzIxNjYxL2xpdnJvLW

SUBMARINO
(HTTPS://REDIR.LOMADEE.COM/V2/DIRECT/AHR0CDOVL3D3DY5ZDWJTYXJPBM8UY29TLMJYLW==/35897826/10013)

Livro - Curso de Direito do
Trabalho - 9788536187204
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY29tLmJyL3Byb2R1dG8vMTI1NzIxNjYxL2xpdnJvLWN1cnNvLW

R$243,20
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY29tLmJyL3Byb2R1dG8vMTI1NzIxNjYxL2xpdnJvLW

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY29tLmJyL3Byb2R1dG8v

SUBMARINO
(HTTPS://REDIR.LOMADEE.COM/V2/DIRECT/AHR0CDOVL3D3DY5ZDWJTYXJPBM8UY29TLMJYLW==/35897826/10013)

Livro - A Gramática para
Concursos Públicos -

9788530965495
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY29tLmJyL3Byb2R1dG8vMTIzO

R$171,00
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY29tLmJyL3Byb2R1dG8v

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5hbWVyaWNhb

AMERICANAS.COM
(HTTPS://REDIR.LOMADEE.COM/V2/DIRECT/AHR0CDOVL3D3DY5HBWVYAWNHBMFZLMNVBS5ICI8=

Livro - Beast Quest -
Sepron, A Serpente

Marinha - 9788579270826
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5hbWVyaWNhbmFz

R$17,99
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5hbWVyaWNhb

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0c

FNAC
(HTTPS://REDIR.LOMADEE.COM/V2/DIRECT/AHR0CDOVL3D3D

It A Coisa
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cH

R$74,31
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0c
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O adeus é a notícia: a
reestruturação da crônica

Especial: 115 anos de Carlos
Drummond de Andrade

Vivendo a morte
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