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O PACOTE DE LULA

É tudo mentira!
Denise Gentil prova que, ao contrário do

que diz o governo e a mídia, a Previdência não
é deficitária. Páginas 7 e 8

Os servidores públicos fede-
rais são contrários à medida do
PAC (Programa de Aceleração
do Crescimento) que limita a
1,5% ao ano o crescimento real
(já descontada a inflação) da
folha de salários da União até
2016. Fasubra, centrais sindi-
cais e economistas discutem o
programa assinado pelo presi-
dente Lula (na foto, ao lado do
presidente da Câmara, Aldo Re-

PAC limita folha salarial
dos servidores

belo, e do ministro da Fazenda,
Guido Mantega), na segunda-
feira, dia 22. O presidente da
CUT, Artur Henrique, disse que
a Central vai conclamar as enti-
dades do funcionalismo para or-
ganizar uma mobilização. O ob-
jetivo é pressionar o Congresso
Nacional a alterar o projeto de
lei complementar do governo
que trata do tema.

 Páginas 3, 4 e 5
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doispontos

O Consuni recebeu recurso solici-
tando a anulação do concurso para pro-
fessor titular de História e Teoria da
Arte da Escola de Belas Artes (EBA). O
concurso foi posto em dúvida pelo can-
didato João Vicente Ganzarolli. Segun-
do ele, há sinais de que o seu concor-
rente, Paulo Venâncio, foi favorecido
pelos examinadores, através da mani-
pulação dos resultados. Diante dos in-
dícios, Ganzarolli reuniu alguns docu-
mentos e encaminhou um recurso ao
Consuni, que voltará do recesso em
fevereiro.

 O Jornal do SINTUFRJ entrou em
contato com a diretora da EBA, Ângela
Âncora da Luz, e com a chefe do con-
curso, Helenise Guimarães, mas elas
disseram que só se manifestarão pu-
blicamente após o posicionamento do
Consuni. Paulo Venâncio também foi
procurado mas não respondeu aos re-
cados deixados em sua secretária ele-
trônica e na caixa de e-mails.

O primeiro indicativo de fraude, se-
gundo João Vicente, está relacionado
com o quadro de notas. O candidato
disse que na prova de títulos e na con-
ferência suas notas foram próximas de

Recurso quer anulação
de concurso na EBA

10 e superiores às notas de Paulo Ve-
nâncio. E no memorial que confere os
comentários detalhados dos títulos do
candidato, que segundo Ganzarolli
equivale essencialmente às notas de
títulos, a banca lançou notas baixíssi-

mas para ele e todos os examinadores
deram nota 10 para Paulo Venâncio.
“Essas notas são muito incoerentes.
Além disso, o concurso é para profes-
sor de História e Teoria da Arte. Eu le-
ciono, produzo artigos e faço confe-

rências há 10 anos nas duas áreas. Já o
Venâncio só leciona a parte de Histó-
ria. Isso mostra que ele não preenche
as demandas do concurso”, disse.

Amparado pela lei federal n° 9.784,
que concede o direito de acesso aos
autos do concurso, Ganzarolli pediu
vistas dos documentos à chefe da co-
missão organizadora do concurso, He-
lenise Guimarães. Segundo o profes-
sor, depois de um mês aguardando,
Helenise respondeu à solicitação com
evasivas e não permitiu o acesso às
provas. Na edição anterior do jornal,
através de carta, a professora Helenise,
em nome do Departamento de Histó-
ria e Teoria da Arte da EBA, repudiou as
denúncias de Ganzarolli, feitas, inicial-
mente, também através de carta.

A reportagem do Jornal do SINTU-
FRJ apurou que os autos do concurso
foram encaminhados por Helenise
Guimarães à Comissão Permanente de
Pessoal Docente (CPPD), que tem a
competência de homologar os concur-
sos. Segundo o secretário da CPPD, Luiz
Carlos Souza e Silva, o processo está
parado na CPPD à espera da análise do
Conselho Universitário.

O tema saúde suplementar foi a
principal discussão da reunião do GT-
Saúde do SINTUFRJ realizada na quar-
ta-feira, 24, na subsede do Sindicato,
no HU. O motivo que levou a UFRJ a
não incluir no orçamento de 2007 a
verba para a concessão do benefício à
categoria foi, segundo a coordenado-
ra de Políticas Sociais da entidade,
Noemi de Andrade, exaustivamente
explicado aos presentes. Isso ocorreu
porque o Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão (MPOG) pu-
blicou só em 5 de dezembro portaria
orientando os órgãos do Sistema de

GT discute a saúde
suplementar

Pessoal Civil da Administração Fede-
ral (Sipec) sobre a sistemática de im-
plantação do benefício.

De acordo com a sindicalista, o
GT-Saúde do SINTUFRJ está bastan-
te à frente das discussões relativas
aos planos de autogestão. “Vamos
levar para o GT Nacional de Saúde o
que já amadurecemos sobre a Caixa
de Assistência Universitária do Rio
de Janeiro (Caurj) e queremos que
sejam apresentados outros planos de
autogestão para que possamos esco-
lher o melhor para a categoria”, in-
formou Noemi.

A Fasubra tem por tradição co-
memorar o Dia dos Aposentados
no dia 8 de novembro. Contudo,
em face da conjuntura nacional e
das diversas motivações para
manter acesa a chama da luta pelo
resgate da cidadania e em defesa
da manutenção e ampliação dos
direitos dos trabalhadores apo-
sentados, a Federação se uniu às
várias manifestações de entidades
representativas desses trabalha-
dores, que aconteceram por todo

O plantão do advogado Júlio Romero para tratar da questão do FGTS
será nesta quarta-feira, 31 de janeiro, a partir das 11h.

Dia dos Aposentados

Plantão FGTS

Falecimento
É com pesar que informamos o falecimento da senhora Edilma Lemos

Monteiro dos Santos, no dia 19 de janeiro. Edilma era companheira do apo-
sentado Nilton Barroso, que trabalhou na Auditoria da Reitoria.

o Brasil, ressaltando a importân-
cia dessa categoria. Por isso as co-
memorações se concentraram no
dia 24 de janeiro, porque esse foi
o dia em que foi assinado um de-
creto para a criação de uma Caixa
de Aposentadorias e Pensões para
os empregados de cada empresa
ferroviária no Brasil. O decreto, co-
nhecido como Lei Elói Chaves,
data do ano de 1923 e é considera-
do ponto de partida da previdên-
cia no país.

PROFESSOR JOÃO VICENTE. Ele se sente prejudicado no concurso da EBA

Foto: Niko Júnior
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BRASIL

A medida do Programa de
Aceleração do Crescimento
(PAC) que limita a 1,5% ao
ano o crescimento real (já
descontada a inflação) da fo-
lha de salários do funciona-
lismo federal até 2016 refle-
tiu negativamente entre os

PAC limita despesa com
folha salarial de servidor

O que é o PAC
O lançamento do Programa de Aceleração do Cresci-

mento (PAC) marca, na prática, o início do segundo man-
dato do presidente Lula. O programa, como traduz a sigla,
quer romper o quadro de estagnação da economia brasi-
leira, que tem apresentado índices pífios. Para isso, o PAC
prevê o investimento de R$ 503 bilhões até 2010.

SEGUNDA, DIA 22. Lula lança o PAC no Palácio do Planalto:
início do 2º mandato

Foto: Agência Brasil

servidores.  As determinações
do PAC são abrangentes para
a economia e estão contidas
em sete medidas provisó-
rias, dois projetos de lei com-
plementares, três projetos de
lei e oito decretos. A conten-
ção de gasto público, no en-

tanto, voltou-se para a limi-
tação da folha de pagamento
do funcionalismo. Com essa
limitação o governo alega
querer obter mais recursos
para investimentos.

Nos últimos anos o gover-
no gastou com pessoal mais

do que o teto que está sendo
fixado. Mas garante que a
nova proposta de política sa-
larial não vai achatar os salá-
rios dos servidores.  O secre-
tário de Recursos Humanos
do Ministério do Planeja-
mento, Sérgio Mendonça, diz

que os recursos para pessoal
serão distribuídos entre Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciá-
rio e entre as categorias de
servidores de acordo com as
negociações. E afirma que os
acordos feitos até 2006 serão
respeitados.

Fasubra: dirigentes criticam
O coordenador-geral

da Fasubra, João Paulo
Rodrigues, diz que mais
uma vez o servidor foi gol-
peado no governo Lula, e
afirma que é preciso reto-
mar a unidade. “A lógica é
a mesma: negociação em
separado por categoria. O
que reivindicamos é iso-
nomia entre os Três Pode-
res – piso e teto.” Leia Oli-
veira, também coordena-
dora-geral da Federação,
afirma que o governo de-
veria ter discutido as me-
didas com o conjunto do

funcionalismo: “O gover-
no, antes de publicar essas
medidas, deveria reinsta-
lar a Mesa Nacional de Ne-
gociação Permanente
(MNNP) e pautar a propos-
ta constante do PAC para o
debate coletivo no fórum
representativo do conjun-
to do funcionalismo fede-
ral.”

Os dois concordam que
a disponibilização orça-
mentária, conseguida com
a carreira, dificilmente será
alcançada em 2007 diante
da contenção de gastos co-

‘Proposta não valoriza servidor’

locada pelo PAC. Os diri-
gentes avaliam que lutar
pela isonomia salarial, a
começar pelo Executivo, e
priorizar a bandeira que
unifica o funcionalismo é
o caminho a ser seguido.

Em Brasília os servido-
res têm plenária marcada
para março e discutem sua
mobilização. A Direção
Nacional da Fasubra reú-
ne-se entre 12 e 14 de mar-
ço para concluir a avalia-
ção sobre o PAC e organi-
zar a campanha salarial
deste ano.

Na opinião de João Pau-
lo, a proposta do governo
não valoriza os trabalhado-
res do setor público, res-
tringindo-se a um progra-
ma com metas orçamentá-
rias. Segundo ele, o gover-
no não vê a política salarial
para o trabalhador público
como investimento, mas
como gasto: “Este plano
aplica dinheiro público no
setor privado e não amplia
os recursos orçamentários.

Do total anunciado (R$
503,9 bilhões) a maioria já
estava prevista.”

João Paulo disse que irá
defender na Fasubra a rea-
firmação da luta pela isono-
mia salarial, pela valorização
das carreiras e pelo retorno
da ascensão funcional den-
tro das universidades.

O dirigente da Fasubra
disse acreditar que as difi-
culdades dos técnicos-ad-
ministrativos das univer-

sidades vão se ampliar,
uma vez que não obtive-
ram garantias decorrentes
de greves, como outras
categorias.“No primeiro
mandato de Lula não con-
seguimos resolver o VBC.
E com o PAC a negociação
do nosso plano de carreira
fica mais difícil. Vamos ter
que disputar a verba desti-
nada para as carreiras, se
não quisermos sair sem
nada esse ano”, afirmou.

Reajuste salarial diferenciado
Na opinião de Leia Oli-

veira, é fundamental, den-
tro de um pacote que ace-
na com um dos pilares da
política salarial, a inclusão
das diretrizes de planos de
carreira, definindo a polí-
tica de Estado para os ser-
vidores. A dirigente reafir-
mou a posição em defesa
do reajuste salarial por
dentro das tabelas das car-
reiras, de forma diferenci-

ada, repondo as perdas
acumuladas no Governo
FHC e dando prioridade
àquelas categorias que ti-
veram seus salários con-
gelados.

Leia cita alguns trunfos
da Fasubra no novo cená-
rio. Ela afirmou que, em-
bora a Fasubra não tenha
assinado nenhum acordo
na greve de 2005, a direção
conseguiu no ano de 2006

um relatório assinado con-
juntamente pelo governo e
Fasubra, em que aponta al-
ternativas para a solução do
VBC, evolução da tabela e
benefícios: “Para nós, esta
é a saída que temos no mo-
mento. Se não tivéssemos
avançado nas discussões e
na construção do relatório
destes grupos, hoje estarí-
amos em uma situação
muito mais difícil.”
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BRASIL

PAC sob o crivo
do movimento sindical

Dia seguinte à divulgação do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) pelo
presidente da República, a direção
nacional da Central Única dos
Trabalhadores (CUT) se reuniu e debateu
os itens do documento. Embora considere
positiva a decisão do governo em buscar
com maior ousadia o crescimento do país,
os dirigentes avaliaram que o conjunto das
propostas precisa ser aperfeiçoado, com a
inclusão de reivindicações históricas dos
trabalhadores cutistas. No entanto,
ressaltaram que o PAC traz em seu bojo
uma diferença fundamental e positiva em
relação a iniciativas de governos anteriores,
porque “coloca o Estado na proa do esforço
de desenvolvimento”.

A coordenação da ConLu-
tas, central  criada em 2006, não
encontrou um ponto positivo
no PAC. “É um pacote que ata-
ca os direitos dos trabalhado-
res e não garante o tal cresci-
mento econômico, geração de
empregos e desenvolvimento
social”, criticou José Maria, um
dos coordenadores nacionais
do movimento. Segundo o di-
rigente, “muitas das verbas
que o governo promete para
financiar projetos são apenas
promessas, que podem ou não
ser aprovadas pelo Congresso
Nacional”.

PARÂMETROS – A direção
cutista esclarece que todo o
debate em torno do PAC se
fundamentará no documen-
to “Propostas da CUT para o
desenvolvimento com distri-
buição de renda”. De acordo
com o presidente da Central,
Artur Henrique, isso só é pos-
sível se o crescimento colo-
car o trabalho como questão
primordial do projeto brasi-
leiro. “Crescimento todos
queremos, mas não qualquer

tipo de crescimento”, acres-
centou.

CRÍTICAS – Uma das crí-
ticas da Central ao PAC é
quanto à ausência de metas
oficiais de números de em-
pregos com carteira assina-
da. “A série de medidas apre-
sentadas vão impulsionar,
sem dúvida, o crescimento,
embora seja difícil prever em
que dimensão. Porém não há
nenhuma garantia, sem ado-
ção de metas de geração de
emprego, que serão criados
postos de trabalho decentes,
com direitos trabalhistas e
perspectiva de melhora de
vida do trabalhador. O que
temos cobrado do governo é
que metas oficiais de empre-
go sejam objeto da mesma
obsessão até agora empe-
nhada pelo controle da infla-
ção”, afirmou o presidente da
entidade, Artur Henrique.

Outro questionamento da
CUT é quanto ao PAC não con-
ter conceitos de contrapartidas
sociais. Segundo o presidente
da Central, “reivindicamos que

facilidades, isenções e emprés-
timos estatais estejam vincu-
lados a geração de empregos
de qualidade.”

   CADÊ AS GARANTIAS? –
Além da dúvida se o Congres-
so Nacional aprovará ou não
as medidas do governo, libe-
rando verbas, o coordenador
da ConLutas, José Maria, le-
vantou outro problema em
relação ao PAC. “As isenções
e benefícios fiscais, histori-
camente no Brasil, sempre
foram utilizados pelos em-
presários para aumentar lu-
cros em investimentos feitos
anteriormente. Quem garan-
te que não vai se repetir isso
agora? Quem garante que o
capital privado vai investir
como quer o governo? O pior
é que o governo faz o que faz
para bajular os bancos e gran-
des empresas, e eles querem
mais. Está aí a grita da mídia
pedindo mais cortes nos gas-
tos públicos – os destinados
às políticas sociais e gastos
com os servidores, é claro,
reforma trabalhista, etc.”

Política salarial para os
servidores é criticada

A CUT nacional considera “um ponto de alto potencial explosivo” a limitação proposta
no PAC para os gastos com a folha de pagamento da União. “Esse é um tema importante
para a CUT e que jamais deveria ter sido objeto de um ‘pacote’ governamental. Existe uma
mesa de negociação permanente com os trabalhadores públicos, construída com muito
esforço, que deveria ter sido consultada”, afirmou o presidente Artur Henrique.

O dirigente adiantou que a CUT vai conclamar as entidades do funcionalismo para
organizar uma mobilização conjunta para pressionar o Congresso Nacional a alterar o
projeto de lei complementar do governo que trata do tema. A análise cutista da questão
conclui que a proposta contida no PAC preserva os acordos firmados até 2006 e garante
aumento real para os próximos quatro anos.

CONGELAMENTO – A avaliação da ConLutas sobre o tema é que o governo, na verdade,
congelou os salários dos servidores públicos federais por dez anos. “Esta é a realidade,
porque sequer o reajuste de 1,5% está assegurado, pois trata-se, como esclareceu o minis-
tro da Fazenda Guido Mantega, de um limite de crescimento da folha. Ou seja: se forem
contratados novos servidores e isso implicar em elevação do custo da folha em mais 1,5%,
nem o reajuste da inflação está garantido. As perdas passadas, então, nem pensar”, afirmou
José Maria.
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BRASIL

Economistas da Unicamp
e UFRJ analisam sob diferen-
tes aspectos o Programa de
Aceleração do Crescimento
(PAC) lançado na terça-feira.
Plínio de Arruda Sampaio Jú-
nior (Unicamp) falou com ex-
clusividade ao Jornal do SIN-
TUFRJ. Já as opiniões de João
Sicsú (UFRJ) e Ricardo Car-
neiro (Unicamp) foram extra-
ídas de entrevistas concedi-
das à Agência Carta Maior.
Para os professores João Sicsú
e Ricardo Carneiro, o PAC re-
presenta “uma mudança sig-
nificativa no ambiente eco-
nômico brasileiro”. A “mão
invisível do mercado” é subs-

Economistas divergem

sobre plano

FGTS ameaçado?

tituída pela “mão visível do
Estado”, sintetizaram à luz
das medidas propostas pelo
governo.

A avaliação de Plínio de
Arruda é bem diferente. Para
ele, o PAC “é totalmente in-
suficiente para instaurar uma
nova dinâmica na economia
brasileira”. Ao contrário. “É
uma política econômica ge-
nerosa com o empresariado
e mesquinha com os traba-
lhadores.”

OTIMISMO – “Todas as ex-
periências de desenvolvi-
mento do século XX aconte-
ceram com forte presença do
Estado”, disse Sicsú. Mais

cauteloso, porém confiante,
Carneiro afirmou: “O PAC si-
naliza uma nova orientação
que julgo correta. Se ela será
suficiente ou não para pro-
mover o crescimento é outra
história.” Segundo o profes-
sor da Unicamp, “a retomada
do papel do Estado se dá no
planejamento, na definição
das prioridades e na articula-
ção entre os setores público
e privado”.

João Sicsú complementa:
“O plano tem outra matriz. É
a idéia de que o setor público
atrai investimentos privados,
ao contrário de inibi-los.” Os
dois economistas também

concordam num ponto: os
juros precisam cair para que
o plano atinja o objetivo, que
é proporcionar um cresci-
mento anual de 4,5% a 5%.

NEOLIBERAIS – Segundo
Plínio, o pacote é uma colcha
de retalhos que junta alhos
com bugalhos. “As medidas
anunciadas estão, entretan-
to, perfeitamente enquadra-
das nos marcos do neolibe-
ralismo: agridem os direitos
dos trabalhadores, transfe-
rem, por diferentes mecanis-
mos, grandes volumes de re-
cursos para a iniciativa pri-
vada, deixam o meio ambi-
ente ainda mais vulnerável à

ação predatória do capital”,
pontuou, acrescentando: “o
PAC lembra muito o Avança
Brasil do segundo governo
FHC. Trata-se muito mais de
uma operação de propagan-
da do que de uma virada na
política econômica. Todos
sabem que os investimentos
anunciados, com grande
pompa e circunstância, nun-
ca sairão do papel.”

Como algumas medidas
dependem de aprovação do
Congresso Nacional para se-
rem postas em prática, Plínio
teme que, sob pressão do em-
presariado, o PAC se torne
mais generoso com o capital.

CNESF: entidades se mobilizam
O PAC alterou a programação ordinária

da pauta da reunião da Coordenação Nacio-
nal das Entidades dos Servidores Federais
(Cnesf). No relatório divulgado no Informe da
Direção Nacional da Fasubra, o PAC foi in-
cluído como ponto de debate da reunião da
Cnesf desta terça-feira, dia 30. Segundo o re-
latório, uma das deliberações da reunião da

Cnesf foi encaminhar ao governo documento
exigindo a retomada das negociações de acor-
do com as reivindicações das categorias, já
entregues no mandato anterior, para discutir
o conteúdo “desse PAC que atinge todos os
setores do Serviço Público Federal”. Fazem
parte da Cnesf o Andes-SN, Condsef, ConLu-
tas, CNTSS, Fasubra e Sinasef.

Enquanto a Força Sindi-
cal, a Confederação Nacio-
nal dos Metalúrgicos e a
Confederação Geral dos
Trabalhadores (CGT) entra-
ram com ação no Supremo
Tribunal Federal contra a
utilização de R$ 5 bilhões do
FGTS num fundo de investi-
mento em projetos de infra-
estrutura, a CUT aprova a
medida. “A CUT considera
que utilizar recursos do Fun-
do em projetos que criam
emprego, em vez de só alo-
cá-los na ciranda financeira,
como ocorre hoje, é positi-
vo”, disse o presidente da
entidade, Artur Henrique.

 A CUT apóia a medida

desde que sejam respeitados
três pontos: a remuneração
mínima seja garantida nos
níveis atuais, de TR mais 3%;
que os investimentos oriun-
dos desse fundo tenham a ga-
rantia de contrapartidas soci-
ais; e que a gestão dos recur-
sos, incluindo a decisão de
seu destino, tenha a partici-
pação decisiva dos trabalha-
dores.

Plínio de Arruda Sampaio
entende que o dinheiro do
trabalhador deveria ser utili-
zado para melhorar as condi-
ções de vida do trabalhador e
não subsidiar investimento
em infra-estrutura, muito me-
nos depois que ela foi quase

que integralmente transfe-
rida para a iniciativa priva-
da. Para ele, a medida e os
efeitos não serão muito di-
ferentes do que se viu nos
últimos anos. “Nada de
substancial foi feito para
abrir novas frentes de inves-
timento, diminuir substan-
cialmente a taxa de juros re-
ais, recuperar a capacidade
de gasto do setor público e
expandir o poder de com-
pra dos brasileiros. Por esta
razão, o mercado interno
continuará deprimido e o
desempenho da economia
permanecerá dependente
do comportamento das ex-
portações”, afirmou. DILMA ROUSSEFF. O cérebro do Planalto que elaborou o PAC
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E m 2004 e 2005, o fluxo
 de caixa da Previdência
 Social registrou supe-

rávit operacional de R$ 8,26
bilhões e R$ 921 milhões, res-
pectivamente. O sistema de
seguridade social como um
todo: (saúde, assistência e
previdência) foi também su-
peravitário na última déca-
da. São números que des-
montam argumentos dos
que exigem do governo ou-
tra reforma no sistema. Ao
contrário da propaganda
privativista, há excedente de
recursos para expansão de
benefícios e serviços para
mais brasileiros.

Estas e outras  conclusões
são da professora adjunta do
Instituto de Economia da
UFRJ, Denise Lobato Gentil.
Ela escolheu a Previdência
Social como tese de douto-
rado, cujo orientador foi o
reitor Aloísio Teixeira. O re-
sultado da minuciosa pes-
quisa foi enviado ao Tribu-
nal de Contas da União. “O
trabalho está tendo muita re-
percussão porque é uma vi-
são alternativa à visão pa-
dronizada vinculada na im-
prensa, e surpreende pela
dimensão do superávit e
pela magnitude dos desvios
dos recursos da Seguridade
Social”, afirmou Denise.

  Jornal do SINTUFRJ: O es-
tudo da senhora prova que
a Previdência Social não é
deficitária?

  Denise: Sim. E a desco-
berta não é nova. A Previ-
dência Social, que tem uma
importância estratégica
para garantir condições de
vida minimamente dignas a
uma faixa extensa da popu-
lação, não só não é deficitá-
ria como pode ampliar o
raio de benefícios concedi-
dos a um número maior de
pessoas que os atendidos
hoje.

 Quais foram os caminhos

Previdência não é deficitária
e tem recursos excedentes

percorridos até essa conclu-
são?

  Não é linear o caminho de
quem pretende estudar o
lado financeiro da previdên-
cia social e da seguridade so-
cial no Brasil. Os dados di-
vulgados nos sites oficiais
não favorecem conclusões
diretas. Fiz um levantamento
extenso e penoso dos relató-
rios de execução orçamentá-
ria retirados do Sistema Inte-
grado de Administração Fi-
nanceira do governo federal
(Siafi) e do fluxo de caixa do
INSS para reconstituir recei-
tas e despesas do orçamento
da seguridade social.

Investiguei também o
percurso da política fiscal dos
anos 1990 e deste início de
século. Reconstitui esses da-
dos de acordo com preceitos
da Constituição de 1988, que
contém as bases do sistema
orçamentário e financeiro
atual. Os resultados são sur-

preendentes e merecem am-
pla divulgação para ajudar a
construir uma visão alterna-
tiva à padronização veicula-
da cotidianamente de insol-
vência e descalabro da Previ-
dência Social.

  A quem interessa susten-
tar que a Previdência Social é
deficitária?

  Interessa a quem se favo-
rece com esse discurso e com
seus resultados. Quando se
fala que há gastos previden-
ciários maiores que a capaci-
dade do sistema, a decisão
de cortar despesas é o cami-
nho direto e indireto adota-
do por um governo excessi-
vamente concentrado no
controle da inflação e em ob-
ter equilíbrio fiscal para man-
ter a confiança do mercado
financeiro na gestão da dívi-
da pública.

  Fazer crer que o sistema é

deficitário ajuda manter a
confiança do mercado no Es-
tado?

  O superávit fiscal primário
é a fonte de remuneração e
expansão da riqueza finan-
ceira assegurada pelo Esta-
do, com ampla lucratividade,
liquidez e segurança. Nós so-
mos um paraíso financeiro
do Terceiro Mundo. Portan-
to, reduzir gastos, e, sobretu-
do, os sociais onde há, su-
postamente, menor resistên-
cia, favorece grandes proprie-
tários de títulos públicos re-
munerados com elevadas ta-
xas de juros, que são os ban-
cos; grandes investidores ex-
ternos; pessoas físicas de ele-
vado nível de renda e empre-
sas não-financeiras com par-
te de seus ativos emprega-
dos em títulos públicos; en-
fim, um grupo social compli-
cado de ser contrariado e que
tem forte influência na polí-
tica monetária do Banco Cen-

tral, responsável por uma
prática, esta sim, insustentá-
vel para um país subdesen-
volvido que deseja fazer a
“aceleração do crescimento”.
Nesse modelo de gestão da
política fiscal, juros altos têm
como contrapartida superá-
vit primário elevado. Assim,
alardear que é preciso cortar
gastos com direitos previden-
ciários excessivos, flexibilizar
o mercado de trabalho e ado-
tar um sistema previdenciá-
rio “realista” e mínimo, vol-
tado apenas para os que são
muito pobres, passa a ser as
palavras de ordem.

  Quem mais diretamente
se beneficia com o “déficit
previdenciário”?

  Os fundos de previdência
privada e seguradoras agra-
decem e reforçam esse diag-
nóstico das contas da Previ

BRASIL

Continua na página 7....

Foto: Niko Júnior

DENISE GENTIL. “Se o nosso sistema (previdenciário) não fosse bom, o setor privado não teria tanto interesse em modificá-lo
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dência. A mídia dá ampla co-
bertura a essa interpretação
e a população passa a achar
que o que é bom para o mer-
cado financeiro é bom para
todo mundo.

  Então, há um campanha
permanente contra a Previ-
dência Social?

  Sim, muito bem articulada,
e com ares de respeitabilida-
de. Contamina a todos, do
mundo dos negócios às esfe-
ras governamentais, inclusi-
ve aqueles que tradicional-
mente se opõem às idéias li-
beralizantes que dominam o
cenário da economia nacio-
nal nas últimas décadas. A
construção de uma interpre-
tação alternativa dos fatos
quase beira o impossível, em
função da massificação de
informações distorcidas e
parciais sobre o tema.

  Se o sistema não é deficitá-
rio, o que acontece com o di-
nheiro da Previdência Social?

  Vou responder para onde
vão os recursos da Seguri-
dade Social, porque tem uma
dimensão muito maior. Des-
de 1994, o governo tem au-
torização para desvincular
20% das receitas de contri-
buições à seguridade social
e aplicá-las onde desejar, e
isso vai parar no orçamento
fiscal, inclusive nos encargos
com juros. A operação se
chama Desvinculação das
Receitas da União (DRU). Até
aí o governo está fazendo o
que a lei autoriza. Embora
não seja justo, é legal. Ocor-
re que há uma desvincula-
ção da seguridade social su-
perior aos 20%.

  Para onde vão os recursos
desviados?

  Os recursos são desviados
basicamente para três dire-
ções, além do pagamento de
despesas financeiras. Em pri-
meiro lugar para cobrir apo-
sentadorias e pensões do Re-
gime Próprio de Previdência
dos Servidores da União, o
que é legítimo, porque a ope-
racionalização financeira
desse sistema é responsabi-
lidade do Tesouro Nacional,
o que significa que a contra-
partida da União como em-
pregador é uma despesa do

orçamento fiscal. Não se pode
empregar recursos do Regi-
me de Previdência Social que
atende especificamente aos
trabalhadores do setor priva-
do para cobrir gastos da
União com a previdência dos
servidores públicos; em se-
gundo, para cobrir, em me-
nor volume, o custeio de vá-
rios ministérios não vin-
culados à seguridade so-
cial e, em terceiro, parte
significativa dos recursos
desviada do orçamento
da seguridade não rece-
be tratamento identificá-
vel na execução orça-
mentária. Recursos po-
dem ter ficado retidos,
sem explicação, esterili-
zados. De 1995 a 2005, foi
basicamente apresentado
esse padrão de desvio de
receitas da seguridade,
mas os valores assumem
uma dimensão maior a partir
de 2001, quando se aprofun-
dou a política fiscal de gera-
ção de gigantescos superávits
primários.

  Que contas são feitas para
justificar a existência do dé-
ficit previdenciário?

  O suposto déficit previden-
ciário utilizado para avaliar a
situação financeira da Previ-
dência decorre da aplicação
de uma fórmula que mensu-
ra a diferença entre receitas
de contribuições ao INSS e
gastos com benefícios. Por
esse cálculo alardeia-se um
déficit previdenciário que, em
2005, teria sido de R$ 37,6 bi-
lhões e que poderá chegar a
R$ 42 bilhões em 2006.

O problema nesta forma
de avaliação financeira é não
considerar todas as receitas
que legalmente estão vincu-
ladas à Previdência Social,
conforme prevê o artigo 195
da Constituição. Ficam de
fora do cálculo a Cofins,
CPMF e CSLL. Se for compu-
tada toda receita que entra no
caixa do INSS e deduzida a
despesa global com benefí-
cios, pessoal, custeio, assis-
tência e dívida, o resultado
será superavitário.

  Quais são os números,
hoje, da Previdência Social?

  O fluxo de caixa do INSS
mostra que em 2004 e 2005

houve superávit operacional
de R$ 8,26 bilhões e R$ 921
milhões, respectivamente.
Nos últimos 17 anos, o supe-
rávit primário ocorreu em 11
anos. Não faltaram recursos
para a área social. O sistema
de seguridade social como
um todo, integrado pela saú-
de, assistência e previdência,

foi também superavitário ao
longo da última década. Para
se ter uma idéia, em 2004 a
seguridade gerou superávit
de R$ 48 bilhões e em 2005,
R$ 58 bilhões. Há volumosos
recursos excedentes.

O que de fato tem ocorri-
do é a desvinculação dos re-
cursos da seguridade para
outros gastos do orçamento
fiscal. Só em 2005 foram des-
viados R$ 26,5 bilhões para
além do limite de 20% estabe-
lecido pela DRU. As receitas
de contribuições cresceram e
o governo comprimiu gastos
nos setores da seguridade. É
essa a mecânica do enorme
superávit fiscal do orçamento
geral nos últimos anos.

  Se a situação da Previdên-
cia é o oposto do veiculado
pela mídia, é possível expan-
dir o sistema?

  Os sistemas previdenciá-
rios e de seguridade social
são auto-sustentáveis, e é
possível expandir benefícios
e serviços que são importan-
tes para assegurar a sobrevi-
vência de uma parcela muito
fragilizada da população.

  Como anda a Previdência
Social em outros países da
América Latina?

  Muitos países da América
Latina seguiram a rota de pri-
vatização da previdência,
como o Chile. Em outros, a
privatização foi parcial. Os

resultados dessas reformas
não são considerados bons,
nem do ponto de vista fiscal
nem social. As reformas im-
plicaram aprofundamento
do déficit público em função
dos custos de transição de
um sistema público de previ-
dência para um sistema pri-
vado. Estudos também apon-

tam que o número de co-
bertos, ou filiados e be-
neficiários do sistema,
reduziu-se na maioria
dos países que reforma-
ram a previdência em di-
reção da privatização.

As contribuições pre-
videnciárias diminuíram,
enquanto a percentagem
de filiados que realizam
uma única contribuição
anual é muito alta. Os be-
nefícios tornaram-se de
baixo valor, o que elevou

a pobreza entre os idosos.

  Quando e de que forma
ocorreu a privatização do sis-
tema no Chile?

  Em 1981. O sistema públi-
co foi substituído por um sis-
tema privado, obrigatório,
baseado em contas indivi-
duais e sem solidariedade in-
terna, administrado por so-
ciedades anônimas que ob-
jetivam lucro. A reforma tam-
bém eliminou a contribuição
do empregador. O Estado
chileno assumiu o altíssimo
custo fiscal da transição e se
limita a regular e supervisio-
nar o sistema.

  Qual a sistemática dos sis-
temas de capitalização?

  O problema dos sistemas
previdenciários que funcio-
nam total ou parcialmente
em regime de capitalização
é que o benefício previden-
ciário não é definido. É ex-
tremamente incerto, basea-
do no que for acumulado na
conta individual de cada se-
gurado, o que dependerá da
sua capacidade de se man-
ter empregado num merca-
do de trabalho onde empre-
go escasseia, do nível do sa-
lário de cada trabalhador, da
regularidade de sua contri-
buição, do valor que pode
poupar e do rendimento do
investimento do fundo de
previdência, que por sua vez
depende de fatores macroe-

conômicos bastante impre-
visíveis como taxa de juros,
taxa de câmbio e nível de in-
flação.

Nas economias abertas,
desreguladas e globalizadas
que temos hoje, que deixam
as economias nacionais mui-
to vulneráveis, sem controle
de variáveis macroeconômi-
cas cruciais, fazer reformas
previdenciárias que impli-
quem capitalização é “um tiro
no pé”. Só sistemas públicos
de previdência, que funcio-
nam em regime de reparti-
ção, podem realmente dar
segurança para o futuro e
evitar o empobrecimento na
velhice. É o sistema que te-
mos no Brasil e precisamos
preservar. Garantir condições
dignas de vida para os cida-
dãos é uma decisão política,
uma questão de Estado.

  O futuro da Previdência
Social no Brasil está assegu-
rado?

  O futuro sempre está in-
certo, porque estamos falan-
do de um terreno onde há
interesses econômicos e for-
ças políticas assimétricas.
Por isso é preciso discutir
muito esse tema com a soci-
edade, torná-lo popular,
acessível e transparente,
para buscar a sustentação
das coisas boas que já foram
implantadas na área social.

Indo novamente contra a
maré do discurso hegemô-
nico sobre previdência, eu
digo que poderia, sim, estar
assegurado o futuro da Pre-
vidência se fossem mantidas
as linhas gerais do regime
previdenciário de hoje, da
Constituição de 1988, que é
um arranjo fantástico do
ponto de vista dos direitos
sociais e que funciona finan-
ceiramente muito bem.

Apesar dos ataques e das
mudanças contínuas feitas
por várias reformas, o nos-
so ainda é o melhor sistema
público em regime de repar-
tição. Se não fosse bom, os
fundos de pensão e segura-
doras do mercado não teri-
am tanto interesse em mo-
dificá-lo, e certos setores
não forçariam tanto para
ampliar a desvinculação
das receitas da União de
20% para 40%.

BRASIL
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‘Os fundos de

previdência privada e

seguradoras

agradecem esse

diagnóstico de déficit

da Previdência’

Denise Gentil



rendo a Brasília para que os recursos
dos restos a pagar sejam liberados”,
afirmou.

Enquanto os recursos não chegam,
Eliane Rocha espera que as empresas
terceirizadas cumpram com o contra-
to. O documento prevê que as empre-
sas devem ter caixa para arcar com os
débitos durante 90 dias. “Estamos em
atraso no pagamento. Mas estamos em
dia com o contrato, que pode ser can-
celado, unilateralmente, se por 90 dias
os salários não forem pagos”, disse.
Enquanto isso, em várias unidades se
multiplicam a situação dramática de
trabalhadores. Na Escola de Música,
por exemplo, a empresa Futura depo-
sitou R$ 50 na conta dos funcionários
da limpeza para garantir a passagem
do pessoal.

O desafio de voltar a estudar
Pré-Vestibular do SINTUFRJ

O Pré-Vestibular do SIN-
TUFRJ tem como princípio o
direito à universidade públi-
ca e consegue reinserir o tra-
balhador e quem está há
muito afastado dos estudos
no mundo do aprendizado e
do conhecimento. A vigilan-
te Kátia da Conceição, 39
anos, e a secretária Ana Cris-
tina de Oliveira, 37 anos, fun-
cionárias da UFRJ, casadas,
com filhos, tiveram coragem
e foram à luta para voltar a
estudar. Elas afirmam que o
curso do SINTUFRJ foi uma
grande ajuda e um enorme
incentivo.

Kátia foi aluna da turma
de 2005 e hoje cursa Admi-
nistração na Suesc. Teve di-
ficuldades devido ao tempo
fora da sala de aula, mas se
dedicou e superou suas li-
mitações. Obteve boa classi-
ficação na Uerj e não passou
por pouco para Pedagogia
na UFRJ. “Parei de estudar
fazia 21 anos, por opção, para
cuidar do meu filho, mas
queria voltar. Via os colegas
fazendo o curso no SINTU-
FRJ e me animei. Não foi fá-
cil, porque na minha época
era bem diferente. Tínha-

Terminou na sexta-feira, 26, o
7º Fórum Social Mundial, que
este ano foi realizado na África,
na cidade de Nairóbi, no Quênia,
e como nas edições anteriores,
reuniu ativistas de vários países,
que discutiram 21 temas, como
água, mulheres, paz, guerra, ha-
bitação, trabalho, dívida e migra-
ções, entre outros. Em 2008 não
haverá FSM, mas o mês de janei-
ro não passará sem protestos. A
idéia dos movimentos altermun-
distas é que ocorram atividades
simultâneas durante o mês, ten-
do como foco a luta contra o neo-
liberalismo e a construção de um
outro mundo. Mas estão manti-
dos os Fóruns Sociais Regionais,
como o Fórum Social das Améri-

As inscrições para o
Curso Pré-Vestibular do
SINTUFRJ estarão abertas
entre 7 e 9 de fevereiro,
na sede (Fundão) e nas
subsedes (IFCS, Praia
Vermelha e HU). É  aberto
aos sindicalizados do
Sindicato e seus depen-
dentes, como também
outras categorias. Os fun-
cionários técnico-admi-
nistrativos da UFRJ têm
suas vagas automatica-
mente asseguradas. O ho-
rário das inscrições é o se-
guinte: sede do Sindicato
na Ilha do Fundão: das 9h
às 17h. Subsede no Cen-
tro (IFCS): das 14h às 21h.
Subsede na Praia Verme-
lha: das 9h às 17h. Subse-
de no HU: das 9h às 17h.
Todos os documentos
que são necessários cons-
tam do edital do proces-
so de seleção que está dis-
ponível na página eletrô-
nica do SINTUFRJ –
(www.sintufrj.org.br).

mos as famosas cruzinhas da
Cesgranrio. Botei pé firme. Fi-
quei muito feliz com meu de-
sempenho e agora é seguir
em frente.” Hoje Kátia não
exerce mais a função de vigi-

lante, é secretária da subpre-
feitura da Praia Vermelha, e
pretende se aprimorar mais.
Ela está satisfeita com o cur-
so, embora não seja em uma
universidade pública. “Prefe-

ri ficar na Suesc porque ga-
nhei uma bolsa e a sua loca-
lização (Praça da República)
me facilita a vida.”

Ana Cristina realizou um
sonho: cursar Letras na UFRJ.
“Estou tão feliz! Sempre quis
fazer Literatura, sou apaixo-
nada. Desde adolescente,
quando conheci o campus da
UFRJ naquelas visitas da es-
cola, passei pela Biblioteca e
vi aquele livro enorme de
Camões, com letras doura-
das, exposto numa vitrine es-
pecial. Pensei: é aqui que
quero estudar. Caramba!
Consegui isso!” A propagan-
da boca a boca foi o que le-
vou Ana Cristina ao curso do
SINTUFRJ. “Já tinha colegas
fazendo e elogiavam muito
os professores e o bom nível
das aulas. Passaram logo no
Vestibular.” Ana Cristina, que
é secretária da Divisão de Re-
cursos Humanos do HU, des-
taca que é importante ter esta
oportunidade aliada à von-
tade pessoal, além do apoio
da chefia. “Em casa fica difí-
cil estudar. De vez em quan-
do as apostilas voam! E no
meu trabalho sempre me de-
ram valor.”

Inscrições entre

7 e 9 de fevereiro

FSM não acontece em 2008

cas, na Guatemala. A agenda defi-
nitiva de 2008 será anunciada pelo
Conselho Internacional do Fórum.

Notas >>>

Foto: Niko Júnior

Os prestadores de serviço da UFRJ
estão com os salários de novembro e
dezembro atrasados por falta de re-
cursos da universidade. Segundo Elia-
ne Rocha, assistente e substituta do
superintendente-geral de Administra-
ção e Finanças, Milton Flores, todas
as empresas terceirizadas pela UFRJ
estão nesta situação. De acordo com
Eliane, o problema  chegou a este pon-
to porque a universidade não recebeu
os restos a pagar (parte do orçamento
que não foi repassado pelo governo
federal) de 2006. Ela explicou que para
pagamento do mês de outubro dos
terceirizados, que acabou de sair, foi
necessária a utilização de recursos do
duodécimo do orçamento de 2007.
“Estamos providenciando o paga-
mento de novembro e também recor-

Terceirizados sem pagamento
Foto: Internet

ANA CRISTINA. Oportunidade aliada à vontade pessoal


