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Quarta-feira  

Bolsonaro atrasa concessão de aposentadoria pa-
ra pagar promessa de campanha 

Para pagar a promessa de 
campanha à presidência de que 
concederia o 13º salário para os 
beneficiários do Bolsa Família, 
criado no governo do ex-presidente 
Lula, o atual ocupante do Palácio 
do Planalto, Jair Bolsonaro, reali-
zou uma manobra orçamentária, ao 
utilizar dinheiro que iria para a li-
beração de benefícios da Previdên-
cia, como aposentadoria e auxílio- 
doença, diz o jornal Folha de São 
Paulo , desta terça-feira (7). A libe-
ração do benefício da aposentado-
ria tem um prazo legal de 45 dias. 
Mas, em dezembro do ano passa-
do, a fila de espera dos pedidos 
chegou a 1, 3 milhão. 

Outra fonte de economia do 
governo foi o pente fino no auxílio
-doença e outros benefícios do Ins-
tituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), que de agosto a dezembro 
do ano passado, cortou mais de 
260 mil aposentadorias e pensões. 
Com isso, o governo 
“economizou” cerca de R$ 336 
milhões por mês ou R$ 4,3 bilhões 
por ano. E como o governo vai ter 
de pagar os benefícios atrasados 
não se sabe se terá verba para con-
ceder o 13º do Bolsa Família no 
próximo ano. 

Segundo denúncias recebi-
das por Ricardo Berzoini, ex-
ministro da Previdência, do gover-
no Lula, trabalhadores que estavam 
afastados há anos por absoluta in-
capacidade para o trabalho tiveram 
seus benefícios cancelados, durante 
a operação pente fino do INSS. 

Outros denunciam que para rece-
ber a aposentadoria ou um benefí-
cio simples, a espera tem sido de 
seis a 12 meses. 

Para o ex-ministro, é preciso 
apurar se a manobra de retirar di-
nheiro do Fundo da Previdência 
para o Bolsa Família é legal, ou 
não, já que para isso é necessária a 
autorização do Congresso Nacio-
nal. 

“É uma manobra que usa 
recurso de uma finalidade para ou-
tra. Do ponto de vista do dinheiro 
público não muda nada, já que é o 
Tesouro que paga, mas do ponto de 
vista da lei orçamentária há normas 
que devem ser seguidas, como a 
autorização do Congresso”, explica 
Berzoini. 

Legal, ou não, a manobra é 
criticada pelo ex-ministro, que vê o 
sucateamento da Previdência sendo 
feito pelo governo de Jair Bolsona-
ro. Ele diz que servidores têm de-
nunciado a falta de funcionários 
para atender a demanda, computa-
dores que não funcionam e a falta 
de implantação das novas regras, a 
partir da reforma da Previdência, 
pois o governo já sabia de antemão 
quais essas regras seriam antes da 
sua promulgação, em 12 de no-
vembro do ano passado. 

 
No governo Lula, benefícios 

eram concedidos em 30 minutos 
 

O ex-ministro da Previdên-
cia, Ricardo Berzoini dá razão ao 
ex-presidente. De acordo com ele, 

Lula investiu no Dataprev (estatal 
responsável pelo processamento de 
dados da Previdência Social, dos 
pagamentos de aposentadorias, 
pensões e seguro desemprego), 
integrando seu sistema a outras 
bases de dados do governo. 

“Quando assumi o ministé-
rio em 2003, o maior computador 
do país estava prestes a travar. Ho-
je a Previdência brasileira tem um 
dos maiores cadastros do mundo”, 
conta. 

Berzoini diz ainda que na 
época, havia mais de 5 mil traba-
lhadores  terceirizados fazendo um 
serviço que era de competência do 
servidor público e agências do 
INSS desorganizadas , com filas 
“burras”. 

“A pessoa pegava uma fila 
imensa para ter uma simples infor-
mação, enquanto outra pessoa esta-
va à sua frente resolvendo um pro-
blema mais complexo. Não tinha 
gestão de filas e nós acabamos 
com elas implantando o agenda-
mento por telefone e internet. Foi o 
fim das filas imensas e de pessoas 
dormindo ao relento para conse-
guir o benefício que tinha direito”, 
lembra o ex-ministro. 

Ainda segundo Berzoini, o 
tempo de espera para sair com a 
concedida aposentadoria, por idade 
ou por tempo de serviço, e alguns 
tipos de pensões, chegou a ser de 
apenas 30 minutos. E a média ge-
ral de tempo de espera para casos 
mais complexos era de 15 dias. 

Fonte: CUT 
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Autor desconhecido 
 
Vinte e cinco anos, meu amor! 
Tanta coisa que passamos juntos, tanta história em comum, tanta coisa vivida e tanto ainda para vi-

ver. Obrigado por ser um marido tão bom para mim e sempre tão bem-intencionado para nosso casamento. 
São nossas Bodas de Prata! Mais uma meta conquistada, mais uma missão em que nossa união saiu 

vitoriosa. Não cabe em mim mais alegria! Nossa família tão bonita é a razão para acordar toda manhã com 
um sorriso honesto em meu rosto. Coisas dessas não tem preço. Coisas dessas não se compram – são con-
quistadas com um empenho e um amor enormes. 

Nós, meu amor, estamos definitivamente de parabéns! 
Hoje, quero somente refletir sobre todos esses mais de nove mil dias de matrimônio. Quero que a 

palavra de ordem seja reflexão. Não porque necessite de confirmar nossa relação, nada disso. Pretendo 
apenas que a gente contemple os momentos inesquecíveis e únicos que nossa ligação proporcionou à famí-
lia que é nossa. 

Tudo foi e será possível graças ao homem de minha vida – você. 
E isto é ainda o início de tudo que a gente merece. 
Os votos são de prosperidade. 
São de verdade. 
São de amor. 

Fonte: www.mundodasmensagens.com 

Os Obstáculos Diários 
 

Autor desconhecido 

Quando aparece um perí-
odo mais difícil nas nossas vi-
das, onde as emoções estão 
confusas e o futuro se torna al-
go muito mais distante e incer-
to, é hora de recordar a enorme 
quantidade de obstáculos já su-
perados e como nem todos eles 
foram tão difíceis assim. 

Diariamente somos força-
dos a tomar decisões, umas 

mais fáceis, quase que instinti-
vas, e outras mais arriscadas, on-
de a escolha tem que ser muito 
bem pensada. Essas alternativas 
mais dispendiosas não devem ser 
tratadas como o fim do mundo, e 
sim como uma montanha um 
pouco mais alta que a anterior 
que já foi escalada. 

Temos que ter em mente 
que o tempo não para quando 

estamos passando por algum 
problema, e enquanto conti-
nuarmos a adiar uma reflexão, 
consequentemente, estaremos 
adiando muito mais a sua so-
lução. Devemos pensar como 
mais um obstáculo que deve 
ser ultrapassado, como todos 
os outros que já foram supera-
dos. 

Fonte: mundodasmensagens.com 


