
Os últimos governos 
tentaram colocar as mãos 
na nossa aposentadoria.

Agora querem aprovar uma reforma 
que aumenta para 65 anos a idade 
mínima de todos os trabalhadores.

Para tentar justificar esse grande retrocesso, divul-
gam uma série de mentiras. Dizem que a pevidên-
cia dá prejuízo, e que a reforma é necessária para 
garantir a aposentadoria das próximas gerações.

Você já ouviu tudo isso, não é? 
Veja agora quais são as mentiras 

por trás dessa história:

Não dá para aceitar uma proposta baseada em mentiras! Ajude a desmascarar a farça do rombo!

O governo esconde 
que mais da metade desse 

rombo é causado por benefícios 
concedidos às empresas. Bilhões em 

contribuições previdenciárias deixam de 
ser pagos todos os anos por causa das 

políticas de incentivo.

A segunda grande mentira é 
incluir apenas as contribuições dos 
trabalhadores e das empresas nas 
contas da Previdência Social.

Na verdade, Previdência, Assistência 
Social e Saúde fazem parte da 

Seguridade Social

Esse sistema conta com diversas 
fontes de  financiamento previstas 
na constituição, que devem ser 
repassadas pelo governo.

Segundo a ANFIP, o suposto rombo 
apresentado pelo governo se transforma 
em superávit quando somamos todas as 
fontes de financiamento.

O problema é que o governo 
descumpre a constituição desde os anos 
90. Receitas que deveriam ser destina-
das à Seguridade Social são desviadas 
para o pagamento da dívida pública.

Querem tirar os direitos de milhões de 
trabalhadores para continuar alimentando 
uma dívida questionável, que enriquece 
apenas alguns empresários, banqueiros 
e investidores.

Associação Catarinense dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil
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Como brasileiro, instruído, dotado de censo crítico, o 
sentimento é de pavor. Como jornalista, não há como não 
me sentir envergonhado com a atividade da grande mí-
dia deste país, principalmente no que se refere à política. 
Quando ingressei e finalizei a faculdade, o diploma de ba-
charel em jornalismo ainda era obrigatório para exercer 
essa profissão. Hoje não é mais, o que me causa calafrios 
ao imaginar o futuro da propagação de informações repas-
sadas por “jornalistas” ainda menos preparados. 

Durante o curso, uma das cadeiras mais proveitosas 
para mim reforçava a importância de uma imprensa impar-
cial, que buscasse entregar ao seu público um conteúdo 
que não sofresse interferências de posições pessoais, po-
líticas, religiosas, mercadológicas ou qualquer outra que 
provocasse distorção dos fatos, ou omissão, com finalida-
des que extrapolam o simples compromisso de informar. 
Estudávamos ainda estratégias dos grandes veículos de 
comunicação de massa para inserir conteúdos parciais 
nas suas notícias sem que fossem percebidos pela audi-
ência. 

Num plano geral, os reflexos numa população bombar-
deada por informações parciais são claros: uma maioria 
alienada, pessoas que têm dificuldade em refletir, que não 
sabem gerar opinião própria, que não sabem confrontar e 
analisar diferentes pontos de vista e, assim, seguem tudo 
aquilo que absorvem da tevê como uma cartilha definitiva. 
Não há nada que espelhe melhor esta realidade do que 
olhar para os representantes escolhidos pelo povo nessa 
nossa nação democrática.

Mas por que falar em jornalismo num editorial voltado a 
auditores fiscais e pensionistas? Estou escrevendo este 
texto no dia 15 de março de 2017, data em que o Bra-
sil está tomado por manifestações contra a Reforma da 
Previdência. Trabalho neste momento com a tevê ligada 
para acompanhar a repercussão dos atos de norte a sul 
do país. Encaro esta lauda com frio na barriga e a gargan-
ta sufocada. É impressionante como não há mais nem o 
pudor,  a tentativa de mascarar a parcialidade e os interes-
ses dos meios de comunicação. Repórteres com microfo-
nes em punho divulgam com toda a certeza, pra não dizer 
com toda a cara de pau, que a Reforma da Previdência é 
imprescindível para a volta do crescimento da economia e 
para que o país não quebre de vez. Bradam que o “rombo” 
da Previdência Social não pode ser mais tolerado, entre 
outras irresponsabilidades. 

Ao abrir o jornal de maior circulação do estado hoje pela 
manhã, me deparei com um artigo que discorria como 
“cada vez mais a previdência complementar se torna uma 
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alternativa interessante”.  Não por acaso, claro. Seja por 
microfones ou palavras impressas, tudo está em total har-
monia com o discurso disseminado pelo governo em one-
rosas campanhas publicitárias. Campanhas estas que, 
chega-me a informação agora enquanto escrevo, acabam 
de ser proibidas pela justiça.

Nesse cenário repugnante, as informações que não in-
teressam (ou que vão contra os interesses) às grandes 
empresas midiáticas ganham vasão pela internet. As re-
des sociais se tornaram um grande aliado de quem quer 
se fazer ouvir. E, se usadas com atenção e discernimento, 
podem ser uma ótima ferramenta para quem quer se in-
formar melhor. 

A ANFIP produziu um exemplo claro de como as redes 
sociais podem ser esclarecedoras. Já que não encontrou 
respaldo da grande mídia para defender que o tal rombo 
da Previdência não passa de uma grande falácia, a Asso-
ciação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil, um dos órgãos com maior cacife para analisar 
as contas da Previdência, colocou na internet um vídeo 
que explica, de forma didática e criativa, as mentiras do 
governo veiculadas na mídia e os perigos que correm os 
trabalhadores caso a reforma seja aprovada. Não deu ou-
tra, o vídeo “viralizou” nas redes sociais. Ou seja, foi am-
plamente compartilhado e assistido, e é usado como uma 
das principais armas contra a tentativa de reforma.

Uma atitude corajosa da ANFIP, que se posiciona na li-
nha de frente de defesa dos direitos do trabalhador bra-
sileiro. A repercussão do vídeo, assim como de outras 
iniciativas da associação, estão tendo tanto alcance que 
deputados da base do governo recomendaram ao presi-
dente uma ação na justiça para calar a ANFIP. 

Os resultados dessa luta começam a aparecer. Mesmo 
os parlamentares favoráveis à reforma começam a expor 
suas dúvidas. Os trabalhadores estão percebendo que, se 
não agirem agora, logo será tarde demais. É preciso con-
tinuar repassando as informações corretas, expor a sua 
família, aos seus amigos, colegas, empregados et cetera 
a grave ameaça que estamos vivendo. É hora de todos 
abrirmos os olhos, darmos as mãos para berrarmos jun-
tos, em alto e bom som, a nossa indignação com todas 
essas maldades que estamos sofrendo por parte dos nos-
sos representantes.

Na página ao lado, expomos mais daquilo que não é 
dito por aí sobre a Reforma da Previdência. Na capa desta 
edição, você confere uma versão em quadrinhos do vídeo 
idealizado pela ANFIP. Faça cópias dessas páginas, distri-
bua, divulgue. Lute pelos seus direitos!

ISTO É UMA opinião
por Marco Stroisch
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Faltam ser arrancadas poucas fo-
lhinhas do calendário para o começo 
da votação da ameaçadora Reforma 
da Previdência, que deve ocorrer na 
segunda quinzena de abril. Uma re-
forma que busca tramitar na mais alta 
velocidade para impedir uma maior 
articulação popular contrária a ela. 
Uma reforma elaborada em reuniões 
a portas fechadas com representan-
tes do mercado financeiro. Uma re-
forma que despreza os anseios e os 
direitos da maioria dos trabalhadores 
do Brasil. Uma reforma proposta por 
um governo que não teme em cortar 
os direitos do povo, mas se acovarda 
em cobrar a dívida de grandes em-
presas. Um governo que chora a fal-
ta de recursos, mas que investe uma 
quantia exorbitante de dinheiro pú-
blico em publicidades que ludibriam 
justamente quem as financia, o povo.

Para justificar a reforma, o gover-
no propaga a ideia de que as contas 
da previdência são deficitárias, e que 
este rombo levará o sistema a um 
colapso. A ANFIP já provou que este 
discurso é falso. Que as contas apre-
sentadas pelo governo não incluem 
as dívidas das grandes empresas e 
outras fontes que constituem o orça-
mento da Seguridade Social, da qual 
a Previdência faz parte. Além disso, a 
ANFIP explica que 30% deste orça-
mento é desviado pelo governo para 
fins alheios aqueles que foram capta-
dos, as chamadas DRUs. Incorpora-
dos todos esses valores omitidos pelo 
governo à conta, chega-se a um saldo 
positivo, que se repete ano após ano. 

Então pra que mexer no que está 
dando certo? Por que o trabalhador 
tem que pagar as contas deixadas em 
aberto pelas grandes empresas? Por 
que o dinheiro que era pra ser inves-
tido na aposentadoria, na saúde e em 
programas sociais está sendo usado 
pra pagar outras dívidas do governo? 
Além disso, mesmo se houvesse o 
tal rombo, que não existe, é preciso 
levar em conta que a Previdência 
é uma política social, um retorno a 
trabalhadores que investiram no de-
senvolvimento do país. Pela linha de 
pensamento do governo, qual será 

o próximo passo? Fechar postos de 
saúde, escolas e bibliotecas públicas 
porque dão prejuízo? 

Na lei atual, tirando alguns casos 
especiais, a aposentadoria pode ser 
concedida por tempo de contribuição 
ao homem que trabalhou por 35 anos. 
No caso das mulheres, 30 anos. Se a 
aposentadoria for solicitada por idade, 
o homem tem direito de se aposen-
tar aos 65 e a mulher aos 60, desde 
que tenham contribuído por no míni-
mo 15 anos.  De acordo com a nova 
proposta criada pelo governo, não há 
mais a possibilidade de se aposentar 
por tempo de serviço. O brasileiro só 
poderá se aposentar a partir dos 65 
anos, seja homem ou mulher. E, para 
ter esse direito, é preciso que tenha 
contribuído por pelo menos 25 anos. 
Para receber aposentadoria sobre a 
integralidade da média, é preciso ter 
trabalhado 49 anos. 

Ou seja, a partir da reforma, o jo-
vem que quiser se aposentar aos 65 
anos e receber a média salarial deste 
período precisará ingressar no mer-
cado aos 16 anos e permanecer até 
por 49 anos sem deixar de contribuir 
um único mês. Isso num país onde o 
desemprego é um fantasma reniten-
te. Há ainda um detalhe, essa idade 
não é fixa. Cada vez que a estimativa 
de vida aumentar em um ano, este 
ano é acrescido também a idade mí-
nima para a aposentadoria. 

Para justificar essa idade sugerida 
pelo governo, são utilizados exem-
plos de países desenvolvidos nos 
quais os trabalhadores se aposentam 
apenas com 65 anos. O que a teoria 
não leva em conta e que, segundo 
dados da ONU, a estimativa de vida 
nesses países é em média seis anos 
a mais do que a brasileira. Isso sem 
levar em conta o nível de qualidade 
de vida e a taxa de desemprego nes-
sa comparação descabida.

São muitos os tópicos a serem 
apontados e discutidos sobre o as-
sunto, assim como é grande a so-
negação de informações corretas 
repassadas à população pela grande 
mídia, visivelmente comprometida 
com a aprovação da reforma. Mes-

mo assim, nessa reta final cresce a 
impopularidade proposta. O projeto já 
conta com críticas inclusive da base 
aliada, que preparou emendas que 
alteram texto enviado pelo executivo. 
“Se o relator insistir no texto apresen-
tado, esse texto não vai ser aceito, 
porque é irracional” - disse Onyx Lo-
renzoni, deputado do DEM/RS, em 
matéria publicada no site Rede Brasil 
Atual no dia primeiro de março. 

A OAB também se posicionou ofi-
cialmente contra a Reforma da Pre-
vidência. Em uma carta assinada 
por dezenas  entidades, incluindo a 
ANFIP, a Ordem dos Advogados do 
Brasil pontuou 10 abusos na propos-
ta do governo que, segundo o texto,  
“desfiguram o sistema da previdência 
social conquistado ao longo dos anos 
e dificulta o acesso à aposentadoria 
e demais benefícios à população bra-
sileira que contribuiu durante toda a 
sua vida”. Leia a carta na íntegra em 
http://informativoacafip.blogspot.com.
br.

Ao apontar também que a propos-
ta do governo está fundamentada em 
premissas erradas, a OAB e demais 
entidades exigem que o governo divul-
gue de forma transparente as receitas 
da Seguridade Social, “computando 
todas as fontes de financiamento pre-
vistas no artigo 195 da Constituição 
Federal, mostrando ainda o impacto 
anual da DRU, as renúncias fiscais 
que têm sido concedidas, a desone-
ração da folha de salários e os cré-
ditos tributários previdenciários que 
não estão sendo cobrados”. Também 
com esta finalidade, o senador Paulo 
Paim (PT-RS) busca respaldo para 
implantar uma CPI.

O dia 15 de março foi marcado por 
manifestações em todo o Brasil contra 
a Reforma da Previdência. Mais uma 
vez, os atos foram minimizados por 
boa parte da imprensa. Além de não 
darem a devida cobertura à iniciativa 
popular, a grande mídia os encobriu 
com mensagens pró-governo. Vide  
a maioria dos jornais daquela data. 
Portanto, é bom ficar atento a tudo, 
principalmente aquilo que não dizem 
sobre a Reforma da Previdência.

AS ENTRELINHAS DA 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA



MARÇO
01. Rene Bourcheid
      Valter Valdemar de Souza
02. Berenice Maria Zampoli
05. Mário César Menine
      Alice Lourdes Pedrelli Vargas
      Ernani da Costa Meira
      Antônio Masatuki Massuyama
07. Maria Ester Machado Alves
09. Silene de Fátima Cláudio
      Juvita Braga Nappi
13. Adelia Ramos de Azevedo
14. Marfizio Pacheco da Rosa
16. Maria Selva Olinger Meissner
18. José Carlos Nogueira Ribeiro
20. Ivete Jaszewski da Silva

22. Iracy V. Ribeiro dos Santos
      Ovande Carlos Soares Pereira
24. Geuvani Raitz
25. Gelsa Lourdes Parizotto
      Maria Anunciação Silva Caetano
28. João Quinteiro Cavalheiro
30. Elba Azevedo Hugen
      Zaira Ramos Benitez
      José Henrique Beirão
      Ranusia Bonin Correia
      Neila Maria Magnani Jacques
31. Jussenir Berger

ABRIL
01. Zoe Sergio Balbinot
02. Décio Alvarenga

Parabéns aos associados 
aniversariantes de março e abril  

No dia 06 de março, a ACAFIP recebeu em sua sede o 
deputado federal Esperidião Amin para relatar os princi-
pais problemas da proposta de Reforma Previdenciária, 
encaminhada pelo governo. Os dirigentes da ACAFIP e 
demais associados presentes relataram os pontos que 
norteiam o futuro dos segurados e servidores, principal-
mente quanto à idade mínima a ser exigida na reforma e 
o processo de transição, especialmente aos trabalhadores 
rurais. Também foi relatado que a discussão sobre a re-
ferida reforma previdenciária não deve ser debatida em 

03. Ida Alves Moreira
05. Rogério Jorge Fernandez
08. Stella Maria Werner Compiani
09. Vanderley José Macaneiro
12. Valdete Bastos
17. Rogério Soares
20. Liborio da Costa
      Marcus Gaudenzi de Faria
      Rosangela Sabel Warling
21. Cleusa Maria Scherer
22. Sirlei Terezinha Pandolfi
25. Aroldo José dos Santos
      Lahire Fernandes Lima Filho
26. Iara Butemberg
      Vitória Kurilo Antunes
27. Antônio Carlos Guimarães
      Joel de Souza
28. Ieda Lucia Pereira
      Milton Sant’ana Almeida
      João Alfredo de Melo Filho
29. Paulo Seiji Assahina
30. James Huber

Em reunião no dia 10 de março na sede da ACAFIP, o 
Conselho Fiscal da associação analisou os balancetes do 
período entre primeiro de agosto de 2015 a 31 de julho 
de 2016. Ao examinar as prestações de contas e lastro 
documentais acostados, bem como, balancetes mensais, 
notadamente as variações patrimoniais ocorridas e seus 
reflexos, concluiu pela aprovação, sem ressalva, da exe-
cução orçamentária do exercício.

ACAFIP TRABALHA SUPORTE PARLAMENTAR
momentos de crise, até porque o sistema de seguridade 
social atualmente vigente foi sempre superavitário, confor-
me estudo da ANFIP. O Deputado se mostrou preocupado 
com as regras a serem impostas, e prometeu analisar e 
propor os ajustes necessários. No encontro foi discutido 
também a MP 765, que trata do reajuste salarial dos Au-
ditores Fiscais. Os dirigentes mostraram-se preocupados 
com a extinção do subsídio e a consequente eliminação 
da paridade entre ativos e inativos. No final, a ACAFIP en-
tregou documentos e propostas elaboradas pela ANFIP.

PRESTAÇÃO DE CONTAS


