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~;;TEMA EM DISCUSSjO: Reforma da Previdência

'

batalha.,na Câmara dos Deputados pela · equivalente310s·guése, /iJ.30S~ntam pelo teto máreforma .da Previdência ainda não ter- Xi.mo do INSS -'-não háqààlquerredutor. No enminou. Ainda restam seis destaques de tanto, o PPS deseja ge'rrMhar•'O redutor. ,
, , .J·fü.
votação em separado que, se não foA reformacontém regras de transição para
:; ·' ;.~98r~ní detrubados, prejudicarão consideravelquem já está no mercado dé trabalho. Será exi,,: : :o;~énte os objetivos da reforma.
gida idade mínima, de 53 anos para os homens e .
. •. : ~11 m O DVSé um instrumento das minorias. Os par~
48'anos para as mulheres que requererem apo: ; :. ;s1~!dos da oposição usaram~no, no caso da.refor- sentadoria. É razoável- mas o PT quer retirar a
;;,., ;~rua da Previdência, na tentativa de aproveitar regra de transição e continuar facilitando as
· .· : , tie~chilos da base goven;1ista (co:mo
aposentadorias precoces.
• : .. :i,aç.tmteceu, de fato, na votação em
· ·· Enquanl:o•is•~.~ggor não aceit;x
· a idéia de constÍ:if:~~iuição
. primeiro turno); Agora, os líderes
; ;B1;9~s:rp~J:iqos ~ue;apóiam .ª refor- ·
·
;..:.,,..,...:,.,a •aM1t,onização para a criâç
:··eelll~ pre.eisárã0,agk,Com eficiência 'Sãó proposr~~áh~sHie ap~sentadoria c~m ,-__ ,: :
•. : ,írzlj?9-ra reunir .308.votos contra cada
,
mentar... e>ptativa para ·servidor~ .
. : ~aéWiil dos destaques. Amelhor t.ática '
--~federais.
·~
•• -1;
~--{}:pjreç~ ~era de s6 e1wamiQhar vo-'
que
.· q.~~--de_fç,ru;_d~.ªJ?,.,_Q~~Ilf?~~jiatte_!;i~! ~I
' ' nit!i?P~~ Iiâs ~é.ss~~s"9'yando o quo, sabotarri~
p~ial J,?élr~:9S magrstrado_s e_ o PC1
, ~.1ifjJríI. e extremamente alto: por voldoB éccontra él alteração nas re· 1ta dê'480, pàrá evitàr o risco de
mo.ralizaç,ão_.· .:•~•jris 1!~él./l:P;?~e1.üétl'.ia es~e~ial n? >
•i~1~~rova:ç'ãó· Ôb destaque por ape· , ·. , Jra;balho msalubre;_ ou se1a, cont1o!M,S um ou dois votos.
do sistema , nuaria a se: po;5~ível o abs_u~do de
· · '., ríH{Até agora, as derrotas do Gover·
que o func10nano burocrat1co de
· : ,s,89 em votações dás reformas fouma mineradora de carvão pode
; ,uiJ'éí:m por margens ínfimas - e, porrequerer o ,benefíciO em igualdade
::~J~nlo, evitáveis;
.
de condições com quem arriscou
: ".'o:t!1A maioria dos de,staques apresentados aten~ a saúde trabalhando na lavra a vida inteira. O PT
• ;iíf,<il~·~ i.nte:resses corporativistas, ou simplesmen- ·.. também não deseja a moralização dos fundos de
:,ii:,1 ~~ v
... is. a. a causar dano político ao Governo. Os' pensão das estatais e quer derrubar o limite de
. ~f,;~nêionários públicos, por exemplo, hoje se contribuição das empresas patrocinadoras (pei:'.la,P,os~nt~m com salário int~gral, o que é um es- la reforma, ele será igual ao valor que fór pago
_1tjngrlo Js· aposentadorias precoces. A reforma pelo empregado) ...
'..;·~!ftãJleJeçe um redutor para.às-futuras aposenSão propostas que sabotam a moralização do
, '. 0 ;j:a,êlm;ia.s. Ele f progressivo conforme o valor do
·sistema previdenciário' e contribúem para torná, ~\~enefício; até R$. 1.200 mensais - ou seja, o lo financeiramente ,inviável. Merecem cair.
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