
Depois de uma noite de caos com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, a CCJ (Comissão 
de Constituição e Justiça) da Câmara tem nesta quinta-feira (4) uma manhã de calma durante palestra de 
técnicos sobre a reforma da Previdência. Com o plenário bem mais esvaziado que na sessão de quarta-
feira (3), a predominância ainda é de parlamentares da oposição, mas o clima é distensionado.  
Na quarta, a reunião implodiu depois que o deputado Zeca Dirceu (PT-PR) disse que Guedes era "tigrão" 
com os aposentados e "tchutchuca" com privilegiados. O ministro revidou, dizendo que "tchutchuca é a 
mãe, é a vó". A discussão iniciou uma confusão generalizada, que terminou encerrando abruptamente a 
audiência pública. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 05/04/2019 

Diante da inércia do governo, sem articulação política no Congresso, entidades da indústria, comércio, 
agricultura e até um grupo de empresários passaram a fazer lobby pela aprovação da reforma da 
Previdência. A estratégia é usar a capilaridade das entidades, que têm braços em praticamente todos os 
estados, para, via federações da indústria, pressionar deputados e senadores de cada bancada. 
Depois de um consenso com suas 700 mil filiadas, a CNI (Confederação Nacional da Indústria) decidiu 
partir para o "corpo a corpo" com os parlamentares. No fim de dezembro, Amaro Sales de Araújo, que 
preside a Fiern, braço da CNI no Rio Grande do Norte, marcou um café da manhã na sede da entidade, em 
Natal. Praticamente todos os deputados e senadores compareceram. Até a governadora, Fátima Bezerra, 
participou. Na sede da CNI, em Brasília, os executivos da entidade também ofereceram, no fim de fevereiro, 
um café da manhã para os parlamentares novatos. A entidade já atua no Congresso na defesa da agenda 
da indústria, mas, desta vez, decidiu reforçar o trabalho aproveitando sua rede de 27 federações, 65 
associações setoriais e 1.250 sindicatos. A expectativa é que a proposta do governo seja aprovada com 
ajustes até, no máximo, o início do segundo semestre. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 05/04/2019 

Uma trava nas regras de transição para servidores torna inócua a promessa feita pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) de elevar as idades apenas para 62 (homens) e 57 anos (mulheres) e deixar que futuros 
governos reavaliassem o caso. Simulações feitas pela Folha mostram que, dentre 1.000 diferentes 
combinações de idade e tempo de contribuição para atuais servidores gerais que se aposentariam na 
próxima década, em só 1% dos casos, para homens, e 0,4% dos casos, para mulheres, será possível 
cumprir as regras aos 61 ou 56 anos, respectivamente. Chegar lá aos 62 anos é possível em 15% dos 
casos, para homens, e só em 8,5% dos casos mulheres cumprirão os requisitos aos 57 anos. A intenção 
do presidente foi anunciada em entrevista em janeiro, um mês antes da entrega da proposta de reforma 
previdenciária do governo (PEC) ao Congresso. Ao SBT, Bolsonaro disse defender idades mínimas de 57 
anos para mulheres e de 62 anos para homens até o final de 2022. “O futuro presidente, entre 2023 e 2028, 
reavaliaria a situação para passar para 63 ou 64 [anos]”, acrescentou. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 05/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 05/04/2019 

A capitalização da previdência, proposta pelo governo Jair Bolsonaro, recebeu críticas de especialistas em 
Previdência reunidos nesta quinta-feira (04) em São Paulo, durante evento na FGV Direito.  
As críticas também foram dirigidas ao tempo dedicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para a 
defesa da modalidade de contribuição - na qual cada trabalhador é responsável por fazer sua própria 
poupança para bancar a aposentadoria - na última quarta-feira (03) na CCJ (Comissão de Constituição e 
Justiça).  
A avaliação dos especialistas é a de que o governo perde tempo discutindo uma proposta que não está 
fundamentada e que traria um custo de transição que o país teria dificuldade em pagar.  
Nesse contexto, a retomada de uma reforma menos ambiciosa, como a apresentada pelo governo Michel 
Temer, foi apontada como uma alternativa possível para enfrentar duas questões importantes para 
redução dos gastos com a Previdência: criação de idade mínima de aposentadoria e redução das 
vantagens dos benefícios para servidores públicos. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 05/04/2019 

Com faixas, cartazes e camisetas condenando o sistema de capitalização implantado pela ditadura de 
Augusto Pinochet (1973-1990), e identificando as Administradoras de Fundos de Pensão (AFPs) com 
“Abuso, Fraude e Pobreza”, uma multidão tomou as ruas de Santiago e das principais cidades do Chile 
neste domingo (31/03) para exigir o aumento imediato de 20% nas aposentadorias e um “novo modelo 
previdenciário digno, com redistribuição solidária”. 
“Não quero que o meu futuro seja igual ao presente da minha avó”, denunciou uma jovem, erguendo bem 
alto sua cartolina. “Parem de nos roubar, acabem com as AFP”, reforçou uma outra. Como elas, milhares 
de manifestantes disseram um sonoro não à reforma que o presidente Sebastián Piñera quer implementar, 
mantendo o figurino neoliberal ditado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial. 
“Piñera pretende continuar incorporando medidas que não fazem nada além de manter o respirador 
artificial deste sistema que está em colapso, o que parece ser uma provocação”, declarou Luis Mesina, 
porta-voz do movimento No+AFP, organizador da mobilização, para quem “é hora de vincular, pouco a 
pouco, passo a passo as lutas dos movimentos sociais”.  
Entre as pautas que merecem destaque, indicou, está a luta contra o Tratado Integral e Progressivo da 
Parceria Transpacífico (TPP 11), celebrado recentemente no Chile, que entrega plenas garantias ao capital 
estrangeiro. Até sua assinatura, o documento permaneceu em segredo, passando por cima do Congresso 
e da cidadania. “Se aceitarmos que se consume esse TPP”, alertou, “perderemos parte importante da nossa 
soberania e, consequentemente, nossa reivindicação para retomar a Seguridade Social ficará muito mais 
complexa”. 
A preocupação procede. Neste momento, as AFPs são controladas por companhias transnacionais que 
especulam com um patrimônio coletivo de US$ 220 bilhões dos chilenos, dinheiro equivalente a 2/3 do seu 
Produto Interno Bruto (PIB). Dois terços destes recursos, US$ 151,9 bilhões, se encontram, segundo a 
Fundação Sol, sob o controle de três empresas norte-americanas: Habitat, US$ 57,76 bilhões (27,4%); 
Provida, US$ 53,03 bilhões (25,2%) e Cuprum, US$ 41,14 (19,5%). 
Leia mais:  https://horadopovo.org.br/chilenos-exigem-ajuste-de-20-nas-aposentadorias-e-fim-do-
sistema-de-capitalizacao/ 

 


