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Caos no Inss: maIs de 2 mIlhões de

Os sistemas de concessão 
de benefícios da Previdên-
cia Social não estão devida-
mente ajustados às novas 
regras da Previdência, por 
isso, mais de 2 milhões de 
brasileiros esperam na fila 
da aposentadoria.

O caos é tanto que culmi-
nou com a substituição do 
presidente do órgão, Rena-
to Vieira, no fim de janeiro, 
por Leonardo Rolim, então 
secretário de Previdência 
do Ministério da Economia. 
Porém, na avaliação do ex-
-ministro da Previdência 
Carlos Gabas, que é funcio-
nário de carreira e já diri-
giu a superintendência do 
INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social), a mudança 
de presidente não resolve a 
situação.  

Segundo o ex-ministro, 
o número reduzido de tra-
balhadores do INSS, a pri-
vatização da Dataprev – 
com servidores em greve 
em quase todo o país por 
tempo indeterminado – e 
a convocação de militares 
sem qualificação adequa-
da para a função só devem 
piorar a situação. 

O INSS tem um déficit de 
mais de 16 mil servidores, 
que se aposentaram e não 
foram substituídos, uma si-
tuação que já vinha sendo 
denunciada há muito tem-
po. Portanto, a contratação 
de cerca de 7 mil militares da 
reserva para atender a popu-
lação causa estranheza. 

Além da necessidade de 
treinamento sobre ques-
tões complexas, como exe-

cução de leis, decretos e 
instruções normativas, os 
militares irão receber um 
adicional de 30% na reser-
va remunerada.  Ou seja, os 
cortes implementados ao 
longo do ano passado com 
o fim único de ajuste fiscal – 
que prejudicou e prejudica 
não só a população, como 
também os servidores – fo-
ram inócuos, já que a con-

a farsa da geração de empregos formaIs
O governo divulgou em 

janeiro que, em 2019, foram 
gerados 644.079 mil postos 
de trabalho, 115 mil a mais 
do que em 2018. Entretan-
to, deixou de informar que 
mais de 200 mil postos fo-
ram preenchidos na forma 
de contratos intermitentes. 

Nesse formato, o traba-
lhador é contratado, mas 
não tem assegurados sa-
lário e jornada. Ele deve 
ficar à disposição da em-
presa, inclusive nos fins de 
semana, e só recebe se for 
convocado. “Interessante 
observar que dessas contra-
tações, mais de 80 mil tra-

balhadores pediram o desli-
gamento, cansados de ficar 
à disposição da empresa 
sem receber nada”, explica 
Marilane Teixeira, assessora 
econômica do Sindicato.  

Como o salário é pago pe-
las horas efetivamente tra-
balhadas, a média salarial de 
um trabalhador submetido a 
essa forma de contratação foi 
de R$ 888,97 em 2019, abaixo 
do salário mínimo. Portanto, 
para garantir que o período 
possa ser considerado para 
efeito de aposentadoria, será 
preciso complementar a 
contribuição até alcançar o 
valor do salário mínimo.

sTf adIa deCIsão da Correção do fgTs
A decisão do STF (Supre-

mo Tribunal Federal) sobre 
a correção do FGTS (Fundo 
de Garantia por Tempo de 
Serviço) que estava para ser 
julgada em dezembro foi 
adiada para o dia 6 de maio. 

O Sindicato ingressou 
com um processo contra a 
Caixa Econômica Federal 
pleiteando que a correção 
do saldo do FGTS seja feita 

pelo INPC (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor), 
não mais pela TR (Taxa Re-
ferencial), o que daria um 
ganho considerável no sal-
do das contas. No entanto, 
por determinação do rela-
tor, ministro Roberto Barro-
so, todos os processos que 
tratam do tema no país es-
tão suspensos até a decisão 
final do Supremo.

O tradicional baile de 
Carnaval do clube de cam-
po de Arujá será no dia 23 
de fevereiro, domingo. As 
atividades de lazer começam às 
10h e terminam às 16h.  Haverá 
programação variada para entre-
ter o público de todas as idades. 
Devido à baixa demanda de uso do 

clube de campo durante a 
semana, foram alterados 
os dias de funcionamen-
to. Atualmente o clube 

funciona de sexta a domingo e 
nos feriados prolongados. Mais 
informações pelo telefone (11) 
3209-3811, ramal 217, ou pelo site 
www.quimicosp.org.br.

tratação de militares custa-
rá R$ 14,5 milhões por mês.

O governo diz que até 
abril os novos prestadores 
de serviço já estarão trei-
nados, e o fluxo de atendi-
mento deve ser normaliza-
do em seis meses. Porém, 
não há previsão para zerar 
a fila, já que cerca de 1 mi-
lhão de novos processo en-
tram por mês.

brasIleIros na fIla da aposenTadorIa


