
REFORMAS
QUEM GANHA COM O DESMONTE DO SEUS DIREITOS?

Governo 
corta gastos 
e corporações 
ganham espaço
na educação.

Economia 
Nacional está 
cada vez mais 
sob controle 
estrangeiro.

Nada de 
aumento nos 
investimentos 
públicos por 20 
anos.

Desmonte do Estado Brasileiro pode levar à ruptura social.
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Editorial

Você e o seu vizinho 
são privilegiados?

Na imprensa, nas redes 
sociais e nas esquinas da 
cidade repete-se a ideia de 
que os servidores públicos 
e os trabalhadores em geral 
possuem muitos privilégios. 
Dizem que é necessária uma 
“economia de recursos” para 
empresas privadas e para os 
governos municipais, esta-
duais e federal. 

Nessa visão, quem já 
não tem quase nada ou mui-
to pouco tem privilégios 
demais, como aposentar-se 
antes da idade mínima, abo-
no de férias, décimo terceiro 
salário para os aposentados, 
seguro desemprego, licen-
ça-maternidade de 120 dias, 
direito de greve e jornada de 
trabalho de 44 horas sema-
nais.

Esses argumentos foram 
usados pelo governo Temer e 
parlamentares para aprovar 
a reforma trabalhista e para 
tocar adiante a reforma da 

previdência. 
Direitos, tidos como pri-

vilégios, foram arrancados 
com muita pressão e luta 
popular. 

Os trabalhadores do 
campo e da cidade mobili-
zaram-se, realizando cara-
vanas até Brasília, para que 
essas garantias fossem parar 
na constituição. Não fosse 
isso, o trabalho semanal se-
ria de 48 horas ou mais.

As reformas que tiram 
direitos de todos, inclusive 
a uma aposentadoria no fim 
da vida, não visam tornar 
todos iguais perante a lei, 
visam empobrecer os tra-
balhadores, enfraquecer o 
Estado e facilitar a vida de 
quem ganha muito dinhei-
ro com especulação sobre o 
dólar e de quem vende pre-
vidência privada e serviços 
como educação e saúde.

É preciso muita luta con-
tra tudo isso.

Estamos alimentando 
uma solitária gigante

O país atravessa a mais grave recessão da história. As-
sim mesmo, o lucro líquido dos quatro maiores bancos do 
Brasil cresceu 10,4% no 3º trimestre de 2017 em relação ao 
mesmo período de 2016. A soma dos lucros do Itaú, Brades-
co, Banco do Brasil e Santander no período entre julho e 
setembro, alcançou R$ 13,6 bilhões ante R$ 12,3 bilhões no 
mesmo período de 2017.  O maior lucro foi o do Itaú Uniban-
co, que chegou a R$ 6,077 bilhões.

O setor financeiro no Brasil se apropria de cerca de R$ 
600 bilhões por ano, em juros da dívida pública e de quase 
50% do orçamento púbico federal. Além disso, não cumpre 
a função que deveria ser a razão de sua existência que é a 
disponibilização e intermediação do crédito, e fatura lucros 
exorbitantes, totalmente descolados da realidade econômi-
ca geral do País.

O setor financeiro privado é como uma “solitária” gigan-
te que vive de juros e absorve 6% ou 7% do PIB nacional. O 
que o Brasil que trabalha ganha sustentando esse sistema 
parasitário? Empobrecimento e penúria para a população, e 
impossibilidade do pais se desenvolver. 

A fórmula de política econômica que está sendo imple-
mentada no Brasil fracassou em todo o mundo. Claro, um 
fracasso do ponto de vista da nação, porque as minorias en-
riquecem com as privatizações e o torra-torra de patrimônio 
público.

Se preparam agora para destruir a seguridade social, 
um sistema fundamental para 100 milhões de compatriotas, 
uma encomenda do sistema financeiro privado.

O LABORAL

Servidores tidos como marajás nos falsos discursos que correm por aí.
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Entrevista | Luis Fernando da Silva

Poderá haver ruptura social se 
políticas dos setores minoritários 
prosperarem

“O Laboral» entrevistou 
o advogado trabalhista e 
assessor jurídico de entida-
des sindicais, Luís Fernando 
da Silva. Na conversa sobre 
privilégios, reformas, Escola 
Sem Partido, ele foi enfático. 
O discurso sobre os privi-
légios dos servidores públi-
cos é falso, não há falta de 
dinheiro na previdência e o 
projeto Escola Sem Partido 
tem viés fascista. O advo-
gado disse ainda que é mo-
mento de “criar um Estado 
voltado à emancipação e à 
dignidade do seu povo”.

Por que o governo insiste 
no discurso de que os ser-
vidores públicos são pri-
vilegiados?
Todos lembram que o eixo 
central da propaganda go-
vernamental, no início de 
2017, era a existência de um 
“déficit explosivo” nas contas 
da Previdência, discurso este 
que foi derrotado pela ação 
esclarecedora das entida-
des da sociedade civil junto 
à população e pelas conclu-
sões  da CPI da Previdência 
no Senado. Isto fez com que 
os publicitários do Governo 
resolvessem mudar este ei-
xo, elegendo aquele discurso 
que já “colou” em vezes an-
teriores: acusar os servidores 

públicos de pri-
vilegiados. Pri-
vilegiados são 

os Deputados e Senadores, 
que seguem recebendo tra-
tamento diferenciado em re-
lação aos trabalhadores dos 
setores público e privado. 

Qual o impacto da refor-
ma trabalhista nas contas 
da previdência e o que vo-
cê pensa da proposta de 
idade mínima para a apo-
sentadoria?
É preciso lembrar que da 
nossa PEA (População Eco-
nomicamente Ativa), apenas 
cerca de 50% é constituída 
de trabalhadores com víncu-
los formais de trabalho, con-
tribuindo para a Previdência, 
enquanto a outra metade 
simplesmente não tem vín-
culo. O Governo fez aprovar 
a “reforma trabalhista”, que 
vai precarizar as relações 
de trabalho e gerar sub-de-
clarações de remuneração, 
tudo em prejuízo da Previ-
dência. O Brasil é um país 
de profundas desigualdades 
sociais, que fazem com que 
a expectativa de vida média 
em Santa Catarina seja de 
78,7 anos, enquanto no Ma-
ranhão não ultrapassa mí-
seros 70,3 anos. Estabelecer 
uma idade mínima nacional 
simplesmente impedirá que 
milhões de brasileiros consi-
gam se aposentar.

O governo e certos seto-
res da sociedade sempre 
atacam o direito à estabi-
lidade dos servidores, co-
mo se esse fosse o pior dos 
problemas. Até que ponto 
isso é verdade?
Não é verdade que os servi-
dores públicos tenham es-
tabilidade absoluta, e que 
servidores relapsos ou “im-
produtivos” não possam ser 
demitidos. O que a nossa 
Constituição assegura é a 
instauração de um processo 
administrativo onde deve fi-
car assegurado o contraditó-
rio e a ampla defesa, o que 
em outras palavras pode ser 
visto como forma de evitar 
a demissão sem justa causa, 
largamente utilizada no se-
tor privado. 

Em tramitação no par-
lamento, o PLP 248/98 e 
o PLS 116/17 propõem a 
dispensa ou a demissão 
do servidor público está-
vel por insuficiência de 
desempenho. Que interes-
ses há por trás disso?
O que estes projetos de lei 
sugerem é um alargamen-
to absurdo das possibilida-
des de demissão no serviço 
público, para permitir que 
os administradores tenham 
margem de manobra muito 
maior para proceder à tais 
demissões, chegando mes-
mo a permitir-lhes o uso 

de análises subjetivas. Sua 
aprovação, assim, constitui-
ria um grande passo atrás 
na construção de um corpo 
funcional que não se veja 
constantemente obrigado a 
submeter-se ao jogo de inte-
resses políticos. 

O que significa, na práti-
ca, a proposta denomina-
da “Escola Sem Partido”, 
que já foi apelidada de 
“Lei da Mordaça” pelos 
movimentos da educa-
ção?
Escola Sem Partido, a meu 
ver, quer dizer, em verdade, 
escola sem política, esco-
la sem emancipação, escola 
que não questione o “status 
quo” dominante, exatamen-
te para que o nosso povo ja-
mais se levante contra seus 
opressores e exploradores. 
Não tenho dúvidas de que 
se estes setores minoritários 
prosperarem em suas ideias 
e em suas políticas, impon-
do-as à imensa maioria da 
nossa população, nós certa-
mente chegaremos à ruptu-
ra social, é certo que trará 
dificuldades e sofrimentos 
ainda maiores ao nosso po-
vo, por outro lado talvez se 
constitua num momento de 
“refundação do país”, capaz 
de criar um Estado voltado à 
emancipação e à dignidade 
do seu povo.
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Investimentos públicos ficam no 
freezer até o ano de 2038
Minúsculo. Se a Emenda Constitucional 55/2016 existisse desde 2003, 
salário mínimo de hoje não valeria nem 600 reais

Diz a lenda que servidores públicos amam fazer greve.

Um grande freezer foi 
instalado em 2016 em Bra-
sília, no modelo Emenda 
Constitucional (EC) 55, com 
garantia de 20 anos e que 
começa a gelar mesmo em 
2018. Dentro dele os parla-
mentares colocaram saúde, 
educação, assistência social, 
cultura, defesa nacional e 
outros quitutes, como os sa-
lários.

De acordo com os espe-
cialistas, existe a possibili-
dade de que os servidores 
federais deixem de receber 
reajustes e não tenham suas 
remunerações corrigidas pe-
la inflação por vários anos, 
porque o limite de gastos, 
nos níveis de 2017, é global 
e vale para todos os custos 
do Poder Público ou de um 
órgão. 

“Que bom! Agora os 
servidores públicos não vão 
fazer mais greves por mais 
privilégios, pois será inú-
til”, pensaria o cidadão que 
acredita que só os servidores 
fazem greves (em 2016, 47% 
das 2093 greves foram na ini-

ciativa privada). Na verdade, 
até o salário mínimo ficará 
congelado. Várias despesas 
obrigatórias da Previdência 
são vinculadas ao salário mí-
nimo, o reajuste em termos 
reais ficaria proibido. O go-
verno está impedido de ado-
tar “medida que implique 
reajuste de despesa obriga-
tória acima da variação da 
inflação”, como diz o texto.

Miséria programada
Se o freezer do Governo 

Federal existisse há 20 anos 
o salário mínimo valeria R$ 
400,00, de acordo com o eco-
nomista Bráulio Borges, pes-
quisador da Fundação Getú-
lio Vargas. Em outro cálculo, 
divulgado pela oposição du-
rante as votações da EC, o 
mínimo seria de apenas 550 
reais, se tivesse sido conge-
lado há 10 anos.

O valor deste ano, R$ 
954,00, já é o menor em 24 
anos, quando o Plano Real 
foi criado e não cobriu nem 
mesmo a inflação anual. O 
governo prevê um reajuste 
de 48 reais para 2019.

O sonho foi parar no 
fundo do poço

A autossuficiência em 
Petróleo prometia prosperi-
dade para a educação, saú-
de, tecnologia e empregos 
provenientes da exploração 
do Pré-Sal pela Petrobras.

Mas o vento virou em 
favor das petroleiras. Com 
a privatização do Pré-Sal e 

o desmonte da estatal, elas 
já ganharam isenção em im-
postos na ordem de 1 trilhão 
nos próximos 25 anos. O lei-
lão da 4ª Rodada de Partilha 
das áreas do Pré-Sal conse-
guiu arrecadar cerca de R$ 
3,15 bi, valor irrisório diante 
das reservas estimadas nos 
blocos arrematados. Com a 
nova política, os lucros são 
remetidos para o exterior,  
sem a obrigação de usarem 
conteúdo nacional, os em-
pregos são gerados lá fora.

Privatização deixa
Especuladores elétricos

Na avaliação da empresa 
Plural, que atua no mercado 
financeiro, as ações da Ele-
trobrás podem crescer 74% 
no seu valor. Um amostra do 
interesse dos especuladores 
em capturar os recursos na-
turais. Temer decidiu come-
çar a desmontar o sistema 
público de eletricidade pelas 
subsidiárias da Eletrobrás. 

A cada demora ou greve, 
as ações caem. Nesta greve, 
a queda foi de 7,5% no seu 
valor. 

Na avaliação da AEEL 
(Associação dos Empregados 
da Eletrobrás), os comprado-
res pagarão meros R$ 50 mil 
por cada uma delas. Wilson 

Pinto Junior e outros mem-
bros do Conselho de Admi-
nistração da estatal, ligados 
ao Grupo 3G do magnata 
das cervejas Paulo Jorge Le-
mann, conseguiram aprovar 
na 170ª Assembleia Geral, 
realizada em 08 de fevereiro 
de 2018, a venda das distri-
buidoras e transferência de 
R$ 11 bilhões em dívidas pa-
ra a Eletrobrás. A serem pa-
gas pelo povo, que também 
terá uma conta mais alta.

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica espera um 
aumento de até 16,7% nos 
preços das tarifas de energia 
cobradas dos consumidores 
residenciais. 
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Na Ciranda Financeira, quem
dança é a educação brasileira
Olho grande. Grandes fundos de investimento miram na educação 
brasileira, enquanto instituições públicas perdem espaço

A Kroton é a maior em-
presa no ramo privado de 
educação no mundo, que 
tem receitas líquidas na or-
dem de R$ 1,2 bilhão. É um 
número muito grande, con-
siderando que a empresa 
nasceu nos anos 1960 com 
uma turma de pré-vestibular 
e cinco sócios e hoje tem em 
seu portfólio diversas esco-
las e universidades, que em 
seu site chama de marcas.

O salto aconteceu nes-
ta década quando alcançou 
o topo das empresas no se-
tor de educação no mundo, 
ou melhor dizendo, setor de 
“Varejo, Consumidor e La-
zer”, como define o fundo de 
investimento privado Advent 
International, controlador da 
empresa durante estas aqui-
sições. Nesta mesma catego-
ria estão indústrias de rou-
pas, materiais de construção 
e restaurantes, nos quais a 
Advent teve ou tem partici-
pações. A Kroton dobrou de 
tamanho com a aquisição do 
IUNI em 2010. O estudo de 
caso no site deste fundo de 
investimentos explica que 
“Hoje, incluindo a Anhan-

guera, a Kroton tem mais 
de um milhão de alunos no 
ensino médio e uma capita-
lização de mercado de mais 
de R $ 14,9 bilhões (US $ 5,1 
bilhões) em 31 de março de 
2015. O negócio continua a 
prosperar e crescer e a pers-
pectiva permanece positiva. 

Como a educação é tra-
tada como um serviço qual-
quer, o estudo de caso foca 
nos resultados financeiros e 
conquista de mercado. É a 
paixão por lucrar.

Também investiram na 
Estácio, a segunda empresa 
no Brasil no ramo, que viu o 
lucro subir 62%, R$197,4 mi-
lhões no 1º trimestre.

Melhor para participan-
tes do sistema financeiro. 
Quando virou uma marca 
da Kroton, a Universida-
de Anhanguera demitiu em 
massa. Segundo dados da 
Federação dos Professores 
de São Paulo (Fepesp), o 
Grupo Anhanguera demi-
tiu apenas no Estado de São 
Paulo 1.497 professores. Ao 
contratar novos professores 
ofereceu R$ 26,00 por hora 
de trabalho. Não é uma ex-

clusividade da Kroton. Um 
estudo publicado na revista 
Nova Escola aponta que pro-
fessores do ensino básico re-
cebem em média 700 reais a 
menos do que um professor 
da rede pública. 

Além de pagar pouco, as 
universidades privadas tam-
bém não produzem conhe-
cimento. Uma pesquisa da 
Clarivate Analytics mostra 
que as universidades públi-
cas produzem artigos cien-
tíficos altamente citados e 
alcançou taxas entre 1% dos 
papers mais citados do mun-
do. Nenhuma privada apare-
ce na classificação.

Maiores salários e mais 
pesquisa reduzem os lucros 
líquidos dos especuladores 
que esperam retorno para o 
dinheiro aplicado e não in-
vestimentos em educação. 
A situação se agrava com a 
redução do crescimento dos 
conglomerados. Em 2014 oi-
to maiores grupos educacio-
nais do País eram 27,8% das 
matriculas no país, hoje ape-
nas duas concentram 30% 
das matrículas.

Apesar do tamanho, ne-
nhuma das “marcas” aparece 
bem colocada no Índice Ge-
ral de Cursos (IGC), do Mi-
nistério da Educação, Entre 
as 30 melhores instituições 
há apenas  duas universida-
des privadas, as duas são ca-
tólicas e sem fins lucrativos. 

Professores, pesquisa e 
investimentos são empeci-
lho para os resultados tri-
mestrais das corporações.

Educação Pública 
ribanceira abaixo

Enquanto o mercado pri-
vado sobe, a educação públi-
ca desce na banguela. 

Investimento em educa-
ção caiu 66% nos últimos 5 
anos. 

Somente nos primeiros 
três meses de 2018, os recur-
sos direcionados para no-
vos projetos na área caíram 
19,8%, ao passarem de R$ 
811 milhões para R$ 650 mi-
lhões. Isso prejudica obras, 
compras de equipamentos, 
tecnologia, ciência e pesqui-
sa, além de bolsas de estu-
dos.

No ano passado, a Edu-
cação já havia perdido R$ 4,3 
bilhões com corte no Orça-
mento. 

Coisa semelhante acon-
teceu no Ministério de Ci-
ência, Tecnologia, Inovação 
e Comunicações, com uma 
redução de 21,25%, No ano 
passado, o governo destinou 
R$ 1 bilhão para investimen-
tos em ciência e comunica-
ções. Para este ano, o previs-
to é R$ 549,3 milhões.

A falta de dinheiro já 
começa a desmontar os Ins-
titutos Federais. O exemplo 
mais flagrante aconteceu no 
Distrito Federal. A autori-
zação para a construção do 
campus avançado do Institu-
to Federal de Brasília (IFB), 
em Sobradinho foi negada 
pelo Governo..

“Paixão por lucrar” é uma verdade oculta no marketing, mas evidente nos relatórios
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Nossa bandeira não mudou de 
cor, mas a ecomomia nunca foi 
tão pouco verde e amarela
Saldão. País liquida empresas nacionais até para os “comunistas” chineses

“Nossa bandeira jamais 
será vermelha” repetiam 
manifestantes, que pediam 
a queda da Presidenta Dil-
ma. Ao lado do pato amarelo 
criado pela Fiesp (Federação 
das Indústrias de São Paulo), 
também garantiam que não 
iriam “pagar o pato”. Eles e o 
pato venceram e Dilma caiu.

Depois disso, curiosa-
mente,o vermelho da ban-
deira chinesa tingiu como 
nunca a economia nacional. 
A compra de empresas na-
cionais pelos chineses mais 
que dobrou. No último ano, 
até setembro, 12% das com-
panhias vendidas tiveram 
um grupo chinês como com-
prador, em negócios que so-
mam US$ 8,5 bilhões, aponta 
estudo da consultoria Britâ-
nic Dealogic. 

A chinesa State GridBra-
sil Holding, por exemplo,-

comprou 23 concessionárias 
de energia, ano passado. 
Em setembro de 2017, os 
mesmos chineses levaram a 
maior usina hidrelétrica da 
Cemig por R$7,18 bilhões. A 
temida revolução comunista 
no Brasil poderia começar 
pela eletricidade. Há tam-
bém respingos vermelhos da 
Shell, que investiu em cam-
pos de petróleo que perten-
ciam ao governo brasileiro. 
No leilão de junho, a Shell 
ficou com três de oito áreas 
leiloadas e uma em parceria 
com a Petrobras, 

Além da Shell, a Exxon, 
duas estatais europeias, a 
Petrogal, de Portugal, e a 
Statoil, da Noruega, já são 
donas de um pedaço impor-
tante do Pré-Sal. As empre-
sas arremataram a área Nor-
te do Campo de Carcará.

A desnacionalização ga-

nhou força também nos ae-
roportos. Em 2018, quatro 
deles serão administrados 
exclusivamente por empre-
sas estrangeiras: Florianópo-
lis, Porto Alegre, Fortaleza e 
Salvador. 

No setor privado, as es-
trangeiras cresceram em 
participação na economia. A 
consultoria KPMG identifi-
cou, em 2016, 35 transações 
de empresas brasileiras ven-
dendo operações no exterior, 
um aumento de 133% sobre 
2015. O setor de lojas de va-
rejo bateu o recorde de ope-
rações: cinco. No primeiro 
trimestre de 2016, foram 81 
companhias nacionais abo-
canhadas por empresas es-
trangeiras.

Parecem bons investi-
mentos no país, mas a verda-
de é bem diferente. O Brasil 
perde muito dinheiro.

Desmonte 
empobrece
o país

O controle estrangeiro 
na economia prejudica o pa-
ís de várias formas, de acor-
do com Júlio Miragaya, pre-
sidente do Conselho Federal 
de Economia (Cofecon). Um 
problema é que as grandes 
corporações estrangeiras 
mantêm suas áreas de pes-
quisa, tecnologia e desen-
volvimento nos países onde 
estão suas matrizes. 

Os investimentos estran-
geiros se traduzem em envio 
de dinheiro para as matrizes. 
Para 2017, a previsão é de sa-
ída de US$ 23 bilhões e, para 
2018, o BC estima remessas 
em US$ 25,5 bilhões. 

Em 2016, as remessas fi-
caram em US$ 19,4 bilhões. 
As empresas que mais rece-
beram benefícios do governo 
Dilma foram as que mais en-
viaram lucros para o exterior.

“Uma das premissas de 
uma nação efetivamente in-
dependente e soberana é o 
controle nacional sobre cer-
tos setores estratégicos da 
economia”, disse Miragaya. 
Para ele, a indústria nacional 
precisa ser alavancada, para 
ter um crescimento susten-
tável. Por enquanto, o cami-
nho é oposto.

Depois de bicar a democracia, pato amarelo saiu voando com a economia nacional
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Pague a contribuição e reze para 
aposentar-se
Melhor idade. Governo e empresas combinam tática para que fiquem em 
campo até a prorrogação

Se pretendia comemorar 
a vitória da aposentadoria 
com uma bela viagem, terá 
que fazer um reagendamen-
to. Na proposta do Governo 
Temer, os trabalhadores do 
setor privado e público te-
rão de contribuir por 40 anos 
para receber aposentadoria 
“integral” aos 62 anos (mu-
lheres) e 65 (homens). “In-
tegral”, entre aspas, porque 
é 100% da média salarial de 
40 anos. O tempo mínimo de 
contribuição será de 15 anos 
para os empregados e de 25 
anos para os servidores. Mas 
aí receberiam apenas 60% e 
70% da média salarial res-
pectivamente. 

Quem trabalha no se-
tor privado terá que driblar 
primeiro o desemprego. Está 
cada vez mais difícil traba-
lhar sem perder o trabalho 
por um bom tempo. Dos 13,4 
milhões de desempregados, 
pelo menos, 2,9 milhões es-
tão em busca de trabalho há 
dois anos ou mais, segundo 
o Instituto Brasileiro de Ge-

ografia e Estatística. Entre 
os trabalhadores, o jovem 
tem três vezes mais chan-
ces de ficar desempregado, 
de acordo com um relatório 
da Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento 
Econômico. 

Outro adversário é a 
reforma trabalhista. Como 
as empresas podem, agora, 
pagar por hora trabalhada 
e não mais por mês cheio, 
muitos trabalhadores não 
receberão nem mesmo um 
salário mínimo por mês. 
Nesse caso o trabalhador 
paga do bolso 8% que faltam 
para completar a contribui-
ção mínima correspondente 
ao salário mínimo.

Não tem empate
Os planos privados estão 

de olho naqueles que o go-
verno deixará na mão, afinal 
apenas 10% dos brasileiros 
estão na previdência privada. 
Os brasileiros injetaram ano 
passado R$ 34 bilhões em 
fundos de previdência e não 

há garantia de dinheiro para 
pagarem as aposentadorias 
no futuro. Em 2017, o Con-
selho Nacional de Seguros 
Privados decidiu autorizar 
os fundos a investirem 100% 
dos depósitos em ações, que 
podem desvalorizar do dia 
para a noite, como em 2008.

Mercado de risco
A incerteza é a realidade 

do mercado financeiro, aon-
de o dinheiro da previdência 
privada é investido. Por isso, 
a rentabilidade pode ser ne-
gativa. 

No Chile, a previdên-
cia foi privatizada em 1981. 
O benefício médio aos que 
contribuíram por toda a sua 
vida de trabalho não chega a 
dois terços do valor do salá-
rio mínimo local. 

Os  bancos comemoram 
a mudança nas regras brasi-
leiras, pois esperam conquis-
tar uma parte dos 90% fora 
do mercado de previdência 
privada.

Falta Dinheiro, 
#SQN

O teto da aposentadoria 
do INSS poderia ser de R$ 
9.370,00, ao invés de ape-
nas R$ 5.531,31, como é 
hoje, apurou a CPI da Pre-
vidência.

Segundo o relatório 
aprovado em outubro, 
empresas devem R$ 450 
bilhões. Para piorar, con-
forme a Procuradoria da 
Fazenda Nacional, setores 
do patronato recolhem do 
trabalhador cerca de R$ 25 
bi por ano e não repassam 
à Previdência, acabam re-
cebendo perdão da dívida, 
o que empobrece o siste-
ma previdenciário. A CPI 
reuniu 260 documentos de 
diversas entidades, 31 ta-
belas e 15 gráficos e ouviu 
140 pessoas em audiências 
públicas.

Renúncias fiscais
A previdência também 

perde com as renúncias 
fiscais a diversos setores 
da economia. Ano passa-
do, R$ 60,3 bilhões deixa-
rão de entrar nos cofres 
previdenciários.

Os dados constam do 
Demonstrativo de Gastos 
Tributários, que é elabo-
rado pela Receita de 2018. 
Do agronegócio, o INSS 
deixará de receber R$ 4,36 
bilhões entre 2018 e 2020, 
com perdão de dívidas do 
Funrural, prevista em MP.

Com aposentadoria menor no futuro, idosos vão trabalhar até a morte, se houver emprego.



8 O LABORAL


