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Bolsonaro desmantela proteção previdenciária e 
aumenta fila do INSS, revela estudo 

Os números da própria Previ-
dência revelam que o desmantela-
mento da proteção social é respon-
sabilidade do governo de Jair Bol-
sonaro (PL), que vem aumentando a 
perversa fila de espera para a con-
cessão de benefícios com decisões 
como corte verbas e do quadro de 
servidores do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). 

Análise feita pela assessoria 
de Saúde e Previdência da Federa-
ção dos Químicos de São Paulo 
(Fetquim) a partir dos dados do 
Anuário Estatístico da Previdência 
Social (AEPS) mostra que, em 
2010, no governo do ex-presidente 
Lula (PT), o INSS tinha 39.630 ser-
vidores. Em 2020, o número des-
pencou para 20.555, uma queda de 
19.075 servidores (50%). 

Essa redução prejudica a con-
cessão de milhares de benefícios 
previdenciários e acidentários, co-
mo mostra o Boletim Estatístico da 
Previdência Social (BEPS) de mar-
ço de 2022 e, consequentemente, 
aumentado a fila de espera do INSS. 

Entre 2010 e 2021, revela a aná-
lise, aumentou em 400% o número de 
trabalhadores e trabalhadoras na fila a 
espera da aprovação do pagamento de 
um benefício previdenciário. 

O BEPS de março deste ano 
mostra que a fila do INSS tem 
1.702.361 pedidos de benefícios em 
análise entre 45 dias e 1 ano. Na 
maioria dos casos o atraso é provo-
cado pelo desmonte do INSS. 

Em dezembro de 2010, a es-
pera por um benefício tinha 381.460 
pedidos, todos retidos por falta ain-
da de documentos dos segurados. 

Na reabilitação profissional o 
desmantelamento é enorme: em 
2013, no governo Dilma, foram rea-
bilitados 16.711 segurados entre 
53.843 que se habilitaram e houve 
uma disponibilidade orçamentária 
corrigida de R$ 34,5 milhões. No 
ano de 2020, o orçamento foi so-
mente de R$ 7,1 milhões, 5 vezes 
menor, com 47.078 registrados e 
somente 6.069 habilitados. 

Na perícia médica houve 
também uma redução enorme de 
profissionais médicos. Segundo o 
AEPS em 2008, em pleno governo 
Lula, existiam 5.138 médicos peri-
tos no quadro do INSS, e em janeiro 
de 2022 (governo Bolsonaro) eram 
2.853 em atendimento pericial, uma 
redução de 2.285 médicos peritos. 

Junto com essa redução de 
peritos a Medida Provisória (MP) nº 
1113 impõe a revisão de todas as 
perícias de benefícios por incapaci-
dade que chegam a cerca de 1,6 mi-
lhão de benefícios, atropelando in-
clusive a coisa julgada do artigo 5º 
da Constituição, ou seja, processos 
que passaram por perícias judiciais 
que a Previdência quer rever atrope-
lando a Constituição. 

Além disso, na contramão da 

proteção civilizatória cassam-se 
benefícios acidentários no valor mé-
dio de R$ 1415,00 (BEPS de 03/22) 
golpeando a sobrevivência familiar 
e continuidade do tratamento de 
saúde dos segurados. 

 
É urgente a recuperação da Pro-
teção Previdenciária 

Dirigentes da Fetquim, se posi-
cionam quanto à urgente recuperação 
da Proteção Previdenciária e a recu-
peração da fiscalização do Ministério 
do Trabalho. Para eles, a recomposi-
ção da proteção previdenciária deve 
passar por concurso de milhares de 
servidores e peritos médicos, e ao 
mesmo e aumentar também o orça-
mento da reabilitação profissional. 

“Tem piorado a sobrevivên-
cia dos segurados com o desmante-
lamento da reabilitação profissional 
e da própria perícia médica, em no-
me do falso discurso de combate à 
corrupção e a retirada dos direitos 
dos trabalhadores”, diz Airton Ca-
no, coordenador da Fetquim. 

Para ele, joga-se a culpabili-
dade de “desvios” nos segurados, 
com as frequentes campanhas de 
pente fino do atual governo. 
Matéria completa em CUT.org.br 

https://sindsep.org.br/execucoes-funasa/
https://www.cut.org.br/noticias/bolsonaro-desmantela-protecao-previdenciaria-e-aumenta-fila-do-inss-revela-estud-f26e
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Golpista manda SMS como se fosse da Cai-
xa e diz que assinatura eletrônica expirou  

Golpistas estão mandando 
SMS dizendo aos correntistas da 
Caixa, milhares deles aposenta-
dos e pensionistas e trabalhado-
res e trabalhadoras com salários 
médios mais baixos, dizendo 
que a assinatura eletrônica que 
dá acesso ao Internet Banking 
expirou. 

Eles enviam um link falso 
para reativação do acesso e pe-
dem que o cliente da Caixa digi-
te usuário e senha do Internet 
Banking e clique em continuar. 
E é neste momento que o golpe 
é aplicado, explica a repórter 
Tarsila Braga, do RecontaAí. 

Os correntistas que clicam 
no link falso são direcionados 
para um site idêntico a página 
inicial do Internet Banking da 
Caixa e, na tela aparece um avi-
so dizendo que a conta está pen-
dente de validação. Confira na 
imagem abaixo. 

Para evitar bloqueio total 
da conta, diz a mensagem no 
site falso, é preciso seguir o pro-
cedimento em tela, que orienta 
os correntistas a digitarem seus 
dados (usuário e senha do Inter-
net Banking). 

Os correntistas que digita-
rem os dados estarão dando aos 
bandidos acesse total às suas 
contas correntes, que poderão 
ser movimentadas como os gol-
pistas bem entenderem.  

Como mostra a imagem 
abaixo, o SMS é enviado pelo 
número 87638 e NÃO é um canal 
oficial de comunicação da Caixa. 
O endereço do site já indica que é 
uma fraude. A Caixa é um Banco 
Público, seus sites oficiais sempre 
possuem no endereço o ".gov.br". 

Ou seja, para o link da mensa-
gem ser um link oficial da Caixa, 
ele não poderia ser ".com", mas 
sim ".gov.br". 

 
Como não cair nesses golpes 

Esse tipo de golpe onde o 
hacker usa um link de um site 
falso ou números de telefone é 
muito comum. Os assuntos usa-
dos como isca são variados. A 
reportagem ouviu o advogado 
Rafael Faben, especialista em 
Direito Digital e Proteção de 
Dados Pessoais. Segundo ele, é 
fundamental que as pessoas to-
mem algumas precauções para 
evitar ao máximo cair em gol-
pes virtuais. 

O primeiro passo é des-
confiar e não clicar em qual-
quer link enviado em nome das 
instituições financeiras. “O 
banco não vai fazer contato por 
e-mail, SMS e nem por What-
sApp". Se tiver dúvidas, conti-
nua o advogado, "antes de cli-
car, pesquise no Google se 
aquele domínio é realmente 
verdadeiro ou não”. 

De acordo com o advoga-
do, o ideal é seguir somente as 
orientações repassadas pelo site 
ou aplicativo do banco. E, caso 
ainda tenha dúvidas sobre a vera-
cidade do e-mail ou SMS, busque 
informações direto com o banco. 

 

UNA SUS 

UFMA oferece 30 
cursos a distância 
gratuitos na área 

da saúde 
 
A Universidade Federal 

do Maranhão (UFMA) está 
com inscrições abertas para 31 
cursos gratuitos na modalidade 
EaD (Ensino a Distância) na 
área da saúde. As vagas são 
ofertadas pelo Sistema UNA-
SUS - www.unasus.ufma.br - e 
possuem enfoque prático, base-
ado na rotina dos profissionais 
de saúde e em suas reais neces-
sidades. 

Fonte: UFMA 

 

#CalaABocaMilico 

Conselho dos Insti-
tutos Federais pu-
blica documento 

para pautar debate 
nas eleições 

 
O Conselho Nacional das 

Instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional, Cientí-
fica e Tecnológica (Conif) di-
vulga ontem, quinta-feira 
(26/5), as “Diretrizes para a 
Educação Profissional e Tecno-
lógica do Brasil”. O documento 
será encaminhado pelos diri-
gentes da Rede Federal aos pré-
candidatos à presidência, aos 
governos estaduais/distritais e 
ao Congresso Nacional. 

Fonte: IFMA  

https://recontaai.com.br/atencao-golpistas-se-passam-pela-caixa-em-sms-que-diz-que-assinatura-eletronica-expirou
http://www.unasus.ufma.br
https://portalpadrao.ufma.br/site/noticias/ufma-oferece-30-cursos-a-distancia-gratuitos-na-area-da-saude
https://portal.ifma.edu.br/2022/05/26/conselho-dos-institutos-federais-publica-documento-para-pautar-debate-nas-eleicoes/

