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O Bonito
é Pensar
Quando o filósofo francês Antoine-Louis-Claude
Destutt, o conde de Tracy (Paris, 20 de julho de 1754
— 10 de março de 1836) concebeu o termo idéologie
(ideologia), em 1801, em plena efervescência das
consequências da Revolução Francesa, mal poderia
imaginar que sua concepção de “ciência das ideias”
seria levada tão pouco a sério, nos séculos que se
sucederam. Defensor da distribuição de poderes
e da liberdade política, que, no seu conceito, não
poderia florescer sem liberdade individual e sem
liberdade de imprensa, o conde de Tracy certamente
estremeceria no túmulo se tivesse a chance de dar uma
“passadinha” nos parlamentos do mundo inteiro, onde
conceitos dessa natureza são solenemente ignorados.
Interesses de grupos e de pessoas, conflitos egoísticos,
individualismos retrógrados e toda a variedade possível
de desvios humanos reduzem a ideologia a um verbete
de dicionário ultrapassado, do qual estão resolutamente
desgarrados os partidos políticos de um modo geral.
Essa realidade torna imprevisível, logo à primeira
vista, o rumo dos governos. Candidatos mudam de
posição, após serem eleitos. No parlamento brasileiro,
partidos da situação e da oposição se revezam em
acusações que apontam a “contradição” dos respectivos
adversários políticos diante dos assuntos em votação.
Ser “oposição”, por isso mesmo, costuma-se sempre
dizer, é “muito fácil”: basta “ser contra”. O difícil é
governar, quando é chegada a hora de colocar em
prática a “ciência das ideias”.
Esse fenômeno é mais profundo do que o
suposto naufrágio das ideologias. Ele resulta, na
verdade, da superficialidade do debate político, efeito
mais perverso da irrelevância a que foram relegados –
em tantos segmentos da sociedade – conceitos como o
da cidadania e o da consciência individual que devem
obrigatoriamente preceder os embates direcionados
ao progresso humano, social, econômico e político de
uma nação.
Vale a pena pensar nisso tudo quando nos é
proporcionada a oportunidade de enriquecer nossas
mentes a partir do debate consciente das grandes

questões nacionais. A ANFIP tem dado ênfase a esse
aspecto, ao estimular, sempre, o entrechoque de
ideias, e sobretudo ao incluir em seu calendário de
eventos toda gama de programações direcionadas ao
aprofundamento do exame de temas de importância
fundamental tanto para a categoria que representa
como para toda a sociedade. Tem sido uma
constante, em sua trajetória de 60 anos, o estímulo à
participação, à presença nas grandes mobilizações,
ao acompanhamento minucioso dos fóruns, à
atuação esclarecedora em todas as ocasiões em que
é necessário desanuviar temas que muitas vezes são
intencionalmente camuflados por falsas interpretações
ou por versões destinadas a suscitar dúvidas ou a
produzir equívocos.
Notadamente nos eventos com calendário já
definido, como é o caso dos encontros e das conveções,
é pacífico o entendimento segundo o qual há tempo
para passear, há tempo para descansar, e há tempo para
pensar. Em Bonito, cidade aprazível do Mato Grosso
do Sul, haverá tempo para isso tudo. O participante
do XII Encontro Nacional dos Auditores Fiscais da RFB
terá a seu alcance as delícias do turismo ecológico, do
qual efetivamente deve desfrutar da forma mais plena
que lhe seja possível, mas haverá de arranjar tempo
também para a reflexão e o debate de assuntos da
maior relevância que estão programados nos painéis
previstos na programação do evento.
O futuro político, social e econômico do Brasil
estará em discussão, bem como o modelo ideal de
tributação para o país e, mais no âmbito dos temas
corporativistas, a Lei Orgânica do Fisco. Será uma
chance preciosa de discutir isso tudo com seriedade e,
no mínimo, uma oportunidade de resgatar a “ciência das
ideias” direcionada primordialmente a conscientizar os
brasileiros de que um país é efetivamete bom quando
é bom para todos, extirpando-se de uma vez por todas
o cancro representado pelas misérias humanas e pela
marginalidade que se reproduz a partir da ojeriza que
infelizmente se ramifica quando a incipiência predomina
sobre o amadurecimento de corações e mentes.
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Ao leitor
O projeto do Pré-sal ainda enfrentava dificuldades
para votação até o fechamento desta edição, e promete
ser um dos temas mais palpitantes em período préeleitoral, devido à sua importância e aos recursos
previstos como resultado dessa nova modalidade de
exploração petrolífera. A ANFIP sempre defendeu que
parte dessa verba seja destinada à Seguridade Social,
em benefício de toda a população brasileira. Projeto
que destina repasse à Previdência Social foi aprovado
na Câmara dos Deputados, apesar da resistência do
governo. A dúvida persiste quanto à votação da matéria,
devido às resistências nas bancadas da oposição.
Este é apenas um dos temas de grande relevo
nos meses que antecedem as eleições gerais deste
ano, que, já nos meses de abril e maio, provocavam
grande celeuma em âmbito nacional. Outro ponto
invariavelmente
polêmico continua sendo a
Previdência Social, cujos debates esquentaram
com o reajuste das aposentadorias e o fim do fator
previdenciário, em votações ocorridas no início de
maio. Apesar de todas as argumentações utilizadas
pelo governo para manter o redutor, o fator
previdenciário peca na origem, uma vez que sua
criação foi impulsionada pela cantilena do suposto
“déficit previdenciário”, cuja existência já foi contestada
até mesmo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Estes são temas que fazem os brasileiros
perderem o sono, independentemente de serem ou
não acometidos pelo mal da apneia, a enfermidade
que é abordada na seção dedicada à saúde. Mais uma
vez, explicações médicas, causas e consequências,
recomendações e possíveis alternativas de tratamento
são fornecidas, lembrando que o objetivo é apenas
o de se oferecer informações preliminares, uma vez
que é sempre indispensável a consulta ao médico, o
único profissional habilitado para prescrever qualquer
providência ao paciente.
Fator Acidentário de Prevenção, destinado
a prevenir acidentes de trabalho, e o Registro de
Identidade Civil (RIC), novo modelo de identificação
do cidadão que começará a ser implantado no Brasil,
estão ainda entre os demais assuntos abordados na
presente edição.
Boa leitura
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Cartas
Fator Previdenciário

Ampla e imparcial

Parabenizo a edição de 2010, nº 102, da revista da
ANFIP. Muito feliz a abordagem do cálculo do fator
previdenciário. De fato, o fator previdenciário é resultado
de uma formulação perversa, que se contrapõe aos
princípios que regem a seguridade social pátria. Não
cumpre função social alguma, não se presta ao estímulo
à permanência em serviço do segurado, e reduz, sem
qualquer justificativa lógica, sensivelmente os rendimentos
do trabalhador no momento de sua aposentadoria.
No mesmo sentido solicito o envio, se possível da revista, para
utilização, dos artigos, sempre muito pertinentes, em sala de
aula, na discussão dos temas mais candentes na seguridade.

Estive lendo, por intermédio de um amigo meu, a
Revista de Seguridade Social da ANFIP, e me interessei
pelos assuntos ali tratados, pois são de grande
relevância ao país e, indubitavelmente, para mim,
cidadão que a cada dia me preocupo com meu bemestar e o de toda a sociedade com a qual convivo, e
também de todo país, já que nós somos os principais
constituintes do Estado. Com isso, devo estar inteirado
de tudo aquilo que se passa no país. Como pude ler, a
revista trata de forma bem ampla alguns assuntos, de
forma imparcial. Podemos confiar, sabendo que ela
não vai exercer um papel de camuflar uma informação,
dando outro ângulo de vista aos leitores para tomarem
um sentido ignorado ao que é verdadeiro, e assim, viver
na ilusão, como muito se vê: pessoas leigas, atraídas por
más informações, que, engodadas por estas, continuam
vivendo no mundo da ignorância, se achando
sabedores da real verdade.
Enfim, gostaria de receber em minha casa, sempre
que possível, esta revista.

Jeison Giovani Heiler
Mestrando em Sociologia Política - UFSC
Professor de Direito da Seguridade Social, Direito
Previdenciário e Ciência Política e Teoria Geral do Estado UNERJ/PUC - SC

Violência
Prezada equipe da ANFIP, eu sou estudante do curso de
Serviço Social do Centro Universitário Geraldo Di Biase,
no campus de Volta Redonda. A partir da leitura do artigo
que discorre sobre Violência Contra a Criança, da edição de
abril/junho-2009, descobri que a edição de nº 97 aborda
amplamente o tema. O fato é que pretendo desenvolver
um trabalho de pesquisa, a ser apresentado na faculdade,
em virtude do dia 18 de maio - Dia Nacional de Combate
ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
(para 2010). Logo, o objetivo do trabalho que pretendo
desenvolver é conscientizar a comunidade sobre essa
problemática. Vocês estão de parabéns pelo conteúdo dos
artigos publicados.
Melissa Botelho de Oliveira
Resende - RJ

Rafael Feliciano da Silva
Comendador Gomes - MG

envie sua Carta

Envie sua carta, com nome e endereço completos, para
o seguinte email: comunicacao-social@anfip.org.br
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Jovem e experiente

7

Pré-sal previdenciário

Embora tenha tentado se passar por uma adolescente de apenas
17 anos, a Revista de Seguridade Social já completou duas décadas
de existência. A descoberta nos obriga a colocar ordem na casa e a
corrigir o que está estampado inclusive na edição 102, já distribuída:
no lugar de ano XVII, o correto é ano XX. Daqui por diante, a vigilância
será permanente...

9

O governo não conseguiu evitar a aprovação, na Câmara dos
Deputados, de uma emenda apresentada ao Fundo Social do PréSal com o objetivo de melhorar a vida dos aposentados que ganham
acima de um salário mínimo. Mesmo que seja mantido após a
votação final, o repasse irá para os cofres da Previdência Social
somente a partir de 2020. A ANFIP defende que parte dos dividendos
oriundos da exploração do pré-sal seja destinada à Seguridade
Social.
Sono sonoro

13

Batizada pelos médicos de S.A.O.S. (Síndrome da Apneia Obstrutiva
do Sono), a apneia é classificada nos compêndios médicos em
três níveis distintos: a apneia obstrutiva do sono, a apneia central
e a apneia mista, acompanhada ou não de ronco. Saiba o que
significa cada uma delas, seus efeitos, suas prováveis causas e o que
deve ser feito para combater esse mal cada vez mais frequente na
atualidade.
Fator de Prevenção

16

Começou a vigorar no início do ano o Fator Acidentário de Prevenção
(FAP), que será utilizado para calcular as alíquotas da tarifação
individual referentes ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT). As
empresas que estiverem dentro das normas do FAP e investirem em
saúde e em segurança no ambiente de trabalho podem reduzir até a
metade seu valor de contribuição do Seguro Acidente. Quanto mais
acidentes conseguirem evitar, mais as empresas serão beneficiadas.

19

Fórum Social
Racionalização da destinação da arrecadação tributária, correção
na falta de isonomia na distribuição de verbas federais aos estados
e municípios, Previdência Social e Fator Previdenciário estão entre
os temas recorrentes que foram analisados durante a Oficina Justiça
Fiscal e Seguridade Social, ocorrida em janeiro, no Ministério da
Fazenda, em Porto Alegre (RS), reunindo técnicos, parlamentares e
especialistas da área tributária e previdenciária.

22

Identidade sem duplicidade
O RIC (Registro de Identidade Civil) é uma nova forma de identificação
pela qual o brasileiro terá um documento com número único para
todo o Brasil. Nesse novo documento constarão também os números
dos demais documentos do portador. Os dados serão gravados a laser
em camadas interiores do cartão, tornando impossível sua remoção
por agentes químicos, o que o torna um documento altamente seguro,
segundo garante a Polícia Federal, que está à frente do projeto.

25

Vigor previdenciário
Apesar da crise econômica surgida nos Estados Unidos e que
teve reflexos em todo o planeta, pela primeira vez na história
recente a arrecadação previdenciária - que é responsável pela
sobrevivência de dezenas de milhões de cidadãos brasileiros e
aquece a economia da grande maioria dos municípios – foi a que
alcançou o maior valor entre os demais tributos federais.

Ideias e Debates
“Na defesa impetuosa e intransigente, mas também de maneira
ponderada, a ANFIP jamais desistiu de sua missão e responsabilidade
no debate e discurso em prol de princípios mais justos e amplos,
como o da pluralidade das fontes de financiamento da Seguridade
Social, princípio este previsto pela Constituição de 1988.” O trecho
é de texto de autoria de Maria de Lourdes Fernandes, vencedora do
Concurso 60 anos da ANFIP, modalidade Editorial.

38
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Aposentados
garantem melhoria da
aposentadoria com o

Pré-Sal
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E

mbora tenha tentado com bastante
insistência, o governo não conseguiu evitar
a aprovação, na Câmara dos Deputados, de
uma emenda apresentada ao Fundo Social
do Pré-Sal com o objetivo de melhorar a vida
dos aposentados que ganham acima de um salário
mínimo. O dispositivo estabelece que um repasse de
5% dos recursos do fundo, destinados a programas de
combate à pobreza, irá para os cofres da Previdência
Social, o que só acontecerá, de qualquer modo, a partir
de 2020, quando o petróleo do pré-sal começar a jorrar.
A emenda, de autoria do deputado Márcio
França (PSB-SP), foi aprovada por 356 votos a favor e
um contrário, no dia 24 de fevereiro, depois de muita
polêmica e tentativas de negociação entre o Executivo
e as lideranças da Câmara.
A matéria agora tramita no Senado Federal,
onde os deputados articulam com senadores um
entendimento para fazer com que a proposta
seja mantida tal como foi aprovada na Câmara.
O deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) disse
acreditar que não haverá problema para que isso
ocorra. Faria de Sá, que tem se destacado ao longo
de seus mandatos pela defesa de proposições a
favor dos aposentados, acha mais do que justa a
emenda que favorece os que recebem mais de um
salário mínimo da Previdência Social.
No Senado Federal, onde agora são examinados
os projetos do pré-sal já aprovados na Câmara, um dos
primeiros parlamentares a entrar na articulação política
para manter o texto aprovado pelos deputados é o
senador Paulo Paim (PT-RS), que também tem como
bandeira a defesa dos aposentados no Legislativo.
Paim começou a trabalhar pela emenda tão logo ela foi
lida em plenário no Senado. Ele já vinha defendendo
proposta semelhante antes de o assunto ser abordado
e trabalha junto a seus pares pela manutenção do texto
aprovado na Câmara dos Deputados.
O autor da emenda, o deputado Márcio França,
da base do Governo, esclarece que a sua proposta
recompõe as perdas das aposentadorias superiores
a um salário mínimo, na medida em que o índice
de correção aplicado pela Previdência reduz o valor
inicial dos benefícios quando expressos em número de
mínimos.
- Atualmente, o segurado que se aposenta com
três salários mínimos, por exemplo, recebe na prática
metade desse valor - lembra o parlamentar.
Para Márcio França, a proposta está de acordo
10 | Revista de Seguridade Social - abril/junho - 2010

com as prioridades sociais defendidas pelo governo
federal e com os anseios da população. Para ele,
a recuperação do valor das aposentadorias é uma
questão de justiça para com os brasileiros.
O líder o PSDB na Câmara, deputado João
Almeida (BA), defendeu a emenda justificando que a
“defasagem histórica nas aposentadorias” necessita
de “uma verdadeira política de recuperação destes
benefícios”. Argumenta ainda que a emenda foi uma
fórmula engenhosa para permitir a reparação aos
aposentados e evitará, segundo avalia o parlamentar,
onerar o Orçamento Fiscal.
- Os recursos serão oriundos de uma expectativa
de receita, a partir de previsões de quando começar sua
exploração efetiva – observa ele.
O líder do PSDB acusa a base do governo de
tentar enganar os aposentados com uma emenda
aglutinativa que, na verdade, anularia e emenda que
garante os 5% dos recursos do Fundo do pré-sal para
a Previdência.
- Vai ser no mínimo incoerente. Essa foi uma
bandeira de campanha do presidente Lula. Mas como
tem se tornado recorrente ao PT e ao presidente
negar seu passado, não me será de todo estranho

Deputado márcio frança

| MATÉRIA
se isso realmente ocorrer. A chance para que não se
confirme a ameaça do deputado Cândido Vaccarezza
está na também contumaz prática do presidente da
República, do PT e até de sua ministra-candidata de
fazerem qualquer coisa em prol
da eleição. Vamos aguardar - ataca
João Almeida.
Vaccarezza, deputado pelo
PT de São Paulo e líder do Governo
na Câmara, reage alegando que
essa foi uma decisão “movida pelo
clamor eleitoral”.
- Os aposentados não foram
informados de que o fundo do présal só deve começar a gerar recursos
daqui a dez ou a quinze anos, ou
seja, não haverá nenhum ganho
imediato - alerta.
Vaccarezza rebate ainda a acusação de que o
Palácio do Planalto está contra os aposentados. Informa
que esse assunto vem sendo debatido no âmbito
do Governo Lula, com os aposentados e as centrais,
visando à fixação de “índices realistas, mas que, ao
mesmo tempo, possam avançar na recomposição dos
benefícios a fim de reparar uma injustiça histórica”.
- O governo do presidente Lula deu aumento
muito acima da inflação para os aposentados que
ganham até um salário mínimo. Além disso, os que
ganham mais do que o salário mínimo obtiveram neste
ano a inflação mais a metade do PIB de 2008, o maior
PIB dos últimos 10 anos - acrescenta.
O líder do Governo na Câmara conclui
destacando que, de acordo com o projeto original
do governo, os recursos do fundo social do pré-sal
serão destinados a educação, saúde, cultura, ciência e
tecnologia, meio ambiente e combate à pobreza. E é
desta última, por sinal, que os deputados buscam tirar
um naco para a Previdência.
Apesar da explicação do líder, o fato é que o
governo trabalhou desde o início para evitar mudanças
no projeto do fundo social do pré-sal. O deputado
Antonio Palocci (PT-SP), relator da matéria na comissão
que analisou o projeto, chegou a rejeitar a emenda do
deputado Márcio França, da base do Governo. A matéria
foi então retomada no plenário da Câmara e aprovada
por esmagadora maioria.
Questionado sobre o que aconteceu, já que
é o líder da maior bancada governista na Câmara, o
deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) não quis

se manifestar sobre o que levou à derrota do Palácio
do Planalto. Contudo, é consenso entre parlamentares
mais experientes da Câmara, tanto dos partidos da
situação como da oposição, que o motivo principal para
a aprovação da emenda foi mesmo
a proximidade das eleições, como
admite Vaccarezza. Nesse momento,
lembram
os
parlamentares,
ninguém quer ficar contra nenhum
eleitor, seja aposentado ou não.
O
mesmo
resultado,
segundo avaliação dos políticos,
deve acontecer no Senado. Dois
terços dos senadores renovarão
seus mandatos ou concorrerão
ao governo de seus estados.
Obviamente, também não vão
querer comprar essa briga com os aposentados. É
praticamente consenso que, no que diz respeito aos
aposentados, o texto que veio da Câmara será mantido.
Questionado a respeito, o líder do Governo no Senado,
Romero Jucá (PMDB-RR), não quis se manifestar. Jucá
passou as últimas semanas tentando um acordo em
torno da divisão dos royalties do petróleo entre os

O repasse para
a Previdência
somente
começará em
2020

deputado joão almeida
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estados, outro assunto polêmico que foi alterado na
Câmara contra a vontade do governo.
O senador e ex-ministro de Minas e
Energia, Edson Lobão, que é o relator da matéria,
tem evitado tratar do assunto. Procurado pela
reportagem até o fechamento desta edição, Lobão
apenas afirmou, por intermédio de sua assessoria,
que está “debruçado” sobre a matéria, mas não quis
dar nenhuma declaração. Antes de Lobão assumir
a relatoria, o que se comentava no Senado era
que o ex-ministro não entraria nessa bola dividida
e, como ex-ministro da pasta que irá lidar com os
recursos do Pré-Sal, deveria ter uma ação discreta
durante a tramitação dos projetos. Ele também é
candidato à reeleição e certamente não vai querer
ficar mal com os aposentados. Resta aguardar para
saber como ele irá se posicionar sobre a matéria,
uma vez que terá que apresentar um relatório com
seu posicionamento.

Emenda da ANFIP assegurava os
recursos
Foi da ANFIP a iniciativa de colocar parte dos
dividendos oriundos da exploração do pré-sal a
serviço da Seguridade Social, de maneira a resgatar as
injustiças históricas que se tornaram uma constante
na trajetória da Previdência Social pública, sempre
em prejuízo dos aposentados e dos pensionistas.
Em setembro de 2009, a ANFIP sugeriu emenda
modificativa à Comissão Especial destinada a proferir
parecer sobre o PL nº 5.940/2009, dando ao caput do
art. 1º a seguinte redação: “Art. 1º Fica criado o Fundo
Social – FS, de natureza contábil e financeira, vinculado
à Presidência da República, com a finalidade de
constituir fonte regular de recursos para a realização
de projetos e programas nas áreas de combate à
pobreza, de seguridade social e de desenvolvimento
da educação, da cultura, da ciência e tecnologia e da
sustentabilidade ambiental.”
O governo começou então a trabalhar contra a
ideia, evitando mudanças no projeto do fundo social
do pré-sal. Foi quando o deputado Antonio Palocci
(PT-SP), relator da matéria na comissão que analisou
o projeto, entrou em ação para reforçar a posição
do governo, rejeitando as emendas que tratavam da
destinação dos recursos para a Seguridade Social.
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Diante de tudo isso, haverá necessidade de muita
mobilização no Senado Federal para que os recursos
sejam efetivamente assegurados para essa área, de
modo a corrigir as injustiças contra os aposentados e
os pensionistas.
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sono

Para não perder o

(e a vida)

A apneia precisa ser tratada, pois os que sofrem
desse mal estão sujeitos a graves complicações,
inclusive problemas cardíacos
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A

brincadeira é conhecida dos que
costumam
frequentar
clubes
e praticar natação: as pessoas
mergulham a cabeça na água,
prendem a respiração e calculam
quanto tempo conseguem ficar sem respirar. Uma
doença que está se tornando muito frequente e que
está longe de ser uma brincadeira é caracterizada
também pela falta de respiração, só que desta vez
o ato de não respirar não é intencional e ocorre de
forma inconsciente, durante o sono: a apneia, batizada
pelos médicos de S.A.O.S. (Síndrome da Apneia
Obstrutiva do Sono). Na verdade, os compêndios
médicos classificam a doença em três níveis distintos:
a apneia obstrutiva do sono, que ocorre quando o
esforço respiratório é iniciado, mas o ar não chega a
atingir os pulmões devido à obstrução da via aérea; a
apneia central, como resultado de uma disfunção do
sistema nervoso central em gerar o devido estímulo
para os músculos da caixa torácica, o que impede
que se inicie o esforço respiratório, e a apneia mista,
quando inicialmente não existe esforço inspiratório,
mas, quando o esforço é iniciado, a apneia persiste
em decorrência do colapso da via aérea.
A apneia normalmente é acompanhada de ronco
muito alto, que somente chega a ser interrompido ou
alterado, às vezes com algum sobressalto, quando a
respiração é retomada. As interrupções da respiração,
por sua vez, são sucessivas e têm reflexos graves
sobre o organismo, sobrecarregando principalmente
o coração. Segundo os médicos, a apneia do
sono aumenta o risco de problemas cardíacos, de
derrames cerebrais (o chamado AVC – acidente
vascular cerebral) e pode ser a causa da hipertensão
arterial, entre outras consequências muito sérias.
Pode ainda trazer transtornos sociais e psicológicos,
devido à ocorrência dos roncos, o que muitas vezes
acarreta o isolamento das pessoas acometidas pelo
14 | Revista de Seguridade Social - abril/junho - 2010

mal. Os transtornos psiquiátricos se evidenciam
com a diminuição da capacidade de concentração,
progressiva falta de memória, ansiedade, síndrome
depressiva, transtornos da personalidade e maior
irritabilidade, inapetência e desinteresse. As crianças
também podem ser acometidas, o que normalmente
resulta em baixo rendimento escolar, devido à
fragmentação do sono e ao consequente cansaço. No
entanto, o mal é mais frequente nos adultos do sexo
masculino e em indivíduos com excesso de peso. As
avaliações até agora são de que a apneia do sono
afeta mais de 5% das mulheres e 15% dos homens,
iniciando-se na faixa etária de 30 a 60 anos.
O ronco revelador da apneia consiste na
emissão de um ruído que pode ultrapassar os 70
decibéis e é produzido pela vibração da úvula e
do chamado palato mole. Fatores anatômicos, tais
como obstrução nasal por hipertrofia de amídalas e
adenóides, bem como o chamado “desvio de septo
nasal”, podem influenciar, mas é indispensável a
consulta ao médico, pois as causas são inúmeras.
Nos pacientes portadores de apneia obstrutiva,
a contração dos músculos da via aérea superior é
tardia, lenta ou muito fraca. De um modo geral,
recomenda-se uma avaliação multidisciplinar, ou seja,
a consulta a médicos de várias especialidades, como
o otorrinolaringologista e o neurologista. A apneia é
hoje responsável pelo grande número de pacientes
que recorrem às chamadas “clínicas do sono”, para
fazer o exame de polissonografia, indispensável
para se saber em que grau pode ser classificada:
leve, moderada ou grave. Essa classificação ocorre,
principalmente, a partir da avaliação do número de
vezes em que a respiração é interrompida a cada
minuto. Esse diagnóstico pode ser obtido pela
polissonografia, que possibilita ainda a detecção de
outras doenças.
O mal tem que ser tratado, sob pena de

| MATÉRIA

trazer gravíssimas complicações para o organismo.
Preliminarmente, recomenda-se a adoção de dieta no
caso dos pacientes obesos, abandono de ingestão de
bebidas alcoólicas e de outras drogas, e que também
se evite a ingestão de sedativos, em especial antes
de dormir, entre outras providências que serão
informadas pelos médicos durante a indispensável
consulta. É também feita com frequência a
recomendação de não se dormir “de barriga para
baixo”, mas isso está longe de ser suficiente para
debelar o mal.
Como o sono é interrompido muitas vezes, a
apneia provoca cansaço físico e a sensação de que
o repouso não foi compensador. Normalmente há
muita sonolência durante o dia, que pode ocorrer
em situações inesperadas, quando o paciente estiver
dirigindo, por exemplo. Há pessoas que chegam
a adormecer durante uma conversa. Os repetidos
episódios de interrupção da respiração e o despertar
frequente impedem que o sono progrida para as
fases profundas (fases 3 e 4) e para a chamada fase
REM, convertendo-se desta forma em um sono não
reparador. Entre outros inúmeros incômodos, muitos
pacientes são acometidos pela necessidade de urinar
com frequência muito acima do normal, de duas em
duas horas, ou até em intervalos mais curtos, durante
o período que deveria ser dedicado exclusivamente
ao sono reparador das energias. É essa uma das
razões da sensação de cansaço durante o dia.

Remédio há. Não nas drogarias
O paciente de apneia não vai encontrar
remédios nas prateleiras das drogarias para
combater o mal. Ele precisa fazer um tratamento
que consiste em manter as vias aéreas permeáveis
ao fluxo de ar durante a noite. Uma das formas de
tratamento é o uso de uma espécie de máscara

(CPAP) conectada a um compressor
de ar que provoca pressão para forçar
a passagem do ar através das vias
aéreas superiores, durante o sono. Os
níveis de pressão da máscara devem
ser ajustados individualmente, razão
pela qual é indispensável o estudo
polissonográfico preliminar, uma vez
que pressões inadequadas podem
aliviar os sintomas sem diminuir os
riscos cardíacos. Intervenções cirúrgicas
são apenas indicadas para a remoção
de obstáculos e correção de distúrbios
anatômicos que dificultem a passagem de ar.
Outra opção, nos casos leves ou moderados, é
o uso de aparelho oral, colocado na boca na hora
em que a pessoa vai dormir. Esses instrumentos
são feitos por um dentista especializado, pois o
paciente tem que ser cuidadosamente examinado
e avaliado, havendo casos em que esse tipo de
aparelho não pode ser adotado.
A apneia, como qualquer outra doença, torna
indispensável a visita a um especialista, ou a vários
especialistas, conforme já foi frisado. Qualquer
providência sem o devido acompanhamento
médico é arriscada e indevida. O fato é que o
tratamento tem por finalidade não apenas o
controle de uma enfermidade que traz problemas
graves para o organismo (como complicações
cardíacas e eventos que podem ter consequências
fatais) como também para aumentar a qualidade
de vida, devido aos inúmeros incômodos, no dia
a dia, para as pessoas acometidas pelo mal, entre
os quais a mencionada fadiga e o excesso de sono
nos horários em que precisamos nos dedicar ao
trabalho, ao convívio familiar e ao lazer. Portanto,
se você tem apneia, recorra à assistência médica,
cuide-se adequadamente. E durma bem.
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C

omeçou a vigorar no início do ano o Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), que será
utilizado para calcular as alíquotas da
tarifação individual de 952.561 empresas
ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT). As
empresas que estiverem dentro das normas do FAP
e investirem em saúde e em segurança no ambiente
de trabalho podem reduzir até a metade seu valor
de contribuição do Seguro Acidente. Caso não se
enquadrarem na nova norma poderão ter de pagar
até o dobro da contribuição ao SAT. A empresa com
o menor nível de acidentes em seu ambiente de
trabalho, no segmento econômico a que pertence, terá,
portanto, uma bonificação, com reflexos no custo da
mão-de-obra. Estão isentas de qualquer contribuição
ao Seguro Acidente as empresas enquadradas no
Simples Nacional.
O Fator Acidentário de Prevenção foi criado
em 2003 e reformulado em 2009 pelo Conselho de
Previdência Social. O objetivo da adoção dessa medida
é o de estimular as empresas a investirem em melhores
condições de segurança para seus trabalhadores.
Com esse instrumento, o governo também espera
desenvolver a cultura da prevenção contra acidentes na
atividade econômica do País.
O Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional do Ministério da Previdência
Social apresenta levantamento estatístico dando
conta de que o número de acidentes no ambiente de
trabalho aumentou 13,4% em 2008 em relação a 2007,
quando foram notificados 659.523 acidentes. Também
em 2008 os setores secundário e terciário da economia
foram responsáveis por 90,56% dos 747.663 acidentes
de trabalho registrados no período.
A indústria está na liderança dessa
estatística, com 45,73%. O setor de
serviços ficou um pouco abaixo, com
44,83% das ocorrências. Os dados
estão no Anuário Estatístico da
Previdência Social 2008, lançado em
outubro do ano passado.
Das
952.561
empresas
sujeitas à tarifação do Seguro de
Acidente de Trabalho, 92,37%
(879.933)
receberão
uma
bonificação este ano por estarem
de acordo com a nova legislação
do FAP. As outras 72.628, ou 7,63%,
terão um aumento na alíquota
de contribuição e serão levadas
a ampliar seus investimentos em
Remígio todeschini
saúde e em segurança no trabalho.

O Fator Acidentário de Prevenção é um
multiplicador de 0,5 a 2,0 pontos a ser aplicado às
alíquotas de 1%, 2% ou 3% incidentes sobre a folha de
salários das 952.561 empresas. Essa arrecadação vai
financiar os benefícios concedidos aos trabalhadores
decorrentes dos riscos ambientais de trabalho.
O diretor do Departamento de Políticas de Saúde
e Segurança Ocupacional, Remígio Todeschini, acredita
que somente com um “conjunto de ações e políticas
preventivas de acidentes e doenças do trabalho
daremos conta de combater com sucesso os milhares
de acidentes que vitimam os trabalhadores brasileiros
ano a ano”.
Todeschini afirma que o FAP começou a existir
de fato somente a partir de 2010. Ele explica que o
que sempre existiu no Brasil foi a tarifação coletiva por
atividade econômica, em que as empresas pagavam
uma taxa fixa, indistintamente. Lembra ainda que essa
política vigorou no Brasil desde a criação do antigo
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), em 1966,
e que a nova metodologia, negociada entre todos os
segmentos envolvidos, aplica a tarifação coletiva sobre
cada setor econômico, considerando o grau ou o risco
de acidente. “A empresa que estiver abaixo da média
em seu setor terá a taxa coletiva diminuída; aquela
que tiver acidentalidade maior terá a taxa coletiva do
SAT aumentada. Esse sistema, que combina tarifação
coletiva com tarifação individual, existe na maioria dos
países”, destaca.
Segundo Todeschini, “o fator acidentário será
fundamental para avançarmos na cultura da prevenção
e na diminuição dos acidentes de trabalho, já que as
empresas serão estimuladas a investir em saúde e
em segurança em seus ambientes
laborais”.
Uma Comissão Tripartite de
Saúde e Segurança do Trabalho,
composta por representantes do
governo, dos trabalhadores e dos
empresários, escolheu os setores
do transporte rodoviário de carga
e da indústria da construção civil
como alvo inicial de um trabalho de
prevenção de acidentes e doenças
do trabalho. Os dois setores lideram
as estatísticas de doenças e acidentes
no ambiente de trabalho.
A expectativa de Todeschini
é de que a adoção do FAP ajudará a
diminuir o Custo Brasil, que consome
anualmente em torno de 1,8 % do
PIB. São gastos anualmente pelo
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setor público cerca de R$ 50 bilhões, em decorrência
dos riscos ambientais de trabalho, ou seja, de acidentes
ou de condições insalubres, penosas e/ou perigosas no
ambiente de trabalho.
O diretor do Departamento de Políticas de Saúde
e Segurança Ocupacional do Ministério da Previdência
enfatiza que a filosofia da cobrança da alíquota faz
parte da modernidade dos grandes sistemas de seguro
de acidentes existentes no mundo: paga mais quem
tem acidentalidade maior em relação à sua atividade
econômica. Países como França, Canadá, Espanha,
Colômbia, Argentina, Chile e México cobram, em média,
em seus tetos máximos da taxação de acidentes, quatro
vezes mais do que o Brasil.
Remigio Todeschini informa ainda que para 2010
também está prevista a aprovação da Política Nacional
de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), que foi
discutida ao longo de 2009 pela Comissão Tripartite
de Saúde e Segurança no Trabalho (CTSST). O objetivo
principal da PNSST é promover a saúde e a melhoria da
qualidade de vida do trabalhador, prevenindo acidentes
e danos à saúde relacionados ao trabalho, por meio
da eliminação ou redução dos riscos no ambiente de
trabalho. Todeschini salienta que as ações no âmbito da
política nacional vão constar de um Plano Nacional de
Segurança e Saúde no Trabalho, que também deve ser
aprovado pela CTSST.

Garantias sociais para o
trabalhador
A proteção acidentária é determinada pela
Constituição Federal como a ação integrada de
Seguridade Social dos Ministérios da Previdência
Social - MPS, Trabalho e Emprego - MTE e Saúde - MS. O
dispositivo está explicitado no artigo 1º da Constituição
Federal, que estabelece como um dos princípios do
Estado de Direito o valor social do trabalho, alicerçado
nas garantias sociais tais como o direito à saúde, à
segurança, à previdência social e ao trabalho. O direito
social ao trabalho seguro e a obrigação do
empregador quanto ao custeio do seguro
de acidente do trabalho também
são preceitos constitucionais
previstos no artigo 7º da
Carta Magna.
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O Ministério da Previdência Social explica que a fonte
de custeio para a cobertura de eventos advindos dos
riscos ambientais do trabalho - acidentes e doenças
do trabalho, assim como as aposentadorias especiais baseia-se na tarifação coletiva das empresas, segundo
o enquadramento das atividades preponderantes
estabelecido conforme a SubClasse da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE. A tarifação
coletiva está prevista no artigo 22 da Lei nº 8.212/1991.
A metodologia do FAP foi aprovada pelo
Conselho Nacional de Previdência Social - CNPS,
(instância quadripartite que conta com a representação
de trabalhadores, empregadores, associações de
aposentados e pensionistas e do Governo), mediante
análise e avaliação da proposta metodológica e
publicação das Resoluções CNPS Nº 1308 e 1309, ambas
de 2009. A metodologia aprovada busca bonificar aqueles
empregadores que tenham feito um trabalho intenso
nas melhorias ambientais em seus postos de trabalho
e apresentado no último período menores índices
de acidentalidade, aumentando, em consequência, a
cobrança daquelas empresas que tenham apresentado
índices de acidentalidade superiores à média de seu
setor econômico.

Como é feita a fiscalização
O Fator Acidentário Previdenciário é cobrado com
um percentual de 50 a 100% - dependendo do número
de acidentes ocorridos no ambiente de trabalho - sobre
as alíquotas de 1,2 a 3% do SAT, que por sua vez incide
sobre a folha salarial das empresas.
A fiscalização é feita pela Receita Federal do Brasil
com base na declaração de imposto de renda da pessoa
jurídica. O sistema, segundo explica Paulo Rogério
Albuquerque de Oliveira, auditor-fiscal e coordenadorgeral de Políticas de Saúde do Trabalhador do Ministério
da Previdência Social, é executado por batimento da
declaração para ver se há divergências de informações,
bem como se a empresa caiu na malha fina. Somente
com base nessas informações é feita a fiscalização in
loco.
Para a empresa, a vantagem de manter as
obrigações com o FAP é a possibilidade de estar em dia
com a melhoria das condições de trabalho para os seus
funcionários ao mesmo tempo em que se paga menos
tributos por isso.
O trabalhador também se beneficia, segundo
Paulo Rogério, porque o FAP é uma maneira de a
empresa investir mais na segurança e na melhoria do
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Tributos &
Previdência,
preocupação eterna
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O

Brasil precisa racionalizar a destinação

projeto do senador Paulo Paim que põe fim ao redutor

da arrecadação tributária, uma vez que

das aposentadorias do INSS, criado e aprovado durante

quase 30% do montante é direcionado

o governo de Fernando Henrique Cardoso.

ao pagamento de dívidas. Da mesma

O senador Paulo Paim (PT/RS),

q

u

e

forma, é necessário corrigir a falta

participou do bloco de debates encarregado de

de isonomia na distribuição de verbas federais aos

avaliar a recente história previdenciária, falou sobre a

estados e municípios. No tocante à Previdência Social,

dependência, cada vez maior, dos contribuintes pela

o déficit não passa de uma farsa e o Fator Previdenciário

seguridade social como ponto de partida da análise

representa um atraso na história da Previdência.

e das críticas feitas ao governo no que diz respeito

Estes são alguns dos temas recorrentes, cuja

à “falácia do rombo na previdência”, destacando

discussão não cessa no Brasil, e que foram analisados

o fator previdenciário como outro atraso político

durante a Oficina Justiça Fiscal e Seguridade Social,

em contrapartida à necessidade de uma reforma

ocorrida no início do ano no Ministério da Fazenda, em

previdenciária efetiva.

Porto Alegre (RS), reunindo técnicos, parlamentares e

Durante os debates foi traçado um panorama

especialistas da área tributária e previdenciária e que

geral e as previsões a curto e longo prazo do cenário

integrou a programação do Fórum Social Mundial.

político e econômico no país sob o ponto abrangente

Entre as entidades que participaram do evento estão

no âmbito da Justiça Fiscal e da Seguridade Social. Os

a ANFIP e a Fundação ANFIP de Estudos da Seguridade

presidentes da ANFIP, Jorge Cezar Costa, da Fundação

Social.

ANFIP de Estudos da Seguridade Social, Floriano
De lá para cá, o cenário mudou em apenas um

Martins de Sá Neto, e da Delegacia Sindical de Porto

aspecto: a derrubada do Fator Previdenciário pela

Alegre, Vilson Romero, mostraram as preocupações

Câmara dos Deputados, referendando decisão do

com possíveis reformas nos âmbitos fiscal, tributário

Senado Federal. Assim mesmo, até o fechamento desta

e previdenciário que não atendam aos anseios da

edição, a situação ainda era indefinida, uma vez que

sociedade por uma efetiva justiça fiscal e por uma

não se sabia se o presidente Lula iria ou não vetar o

seguridade social pública de qualidade.
Farsa do déficit - O senador
Paulo Paim afirmou que se sentia
muito

tranquilo

para

defender
tributário

reformas

no

sistema

brasileiro

e,

principalmente,

a

mudança no fator previdenciário,
mesmo com o governo sendo contra.
“Sou do PT, defendo o atual governo,
mas acho que o presidente Lula
avançou muito pouco na questão
previdenciária”,

argumentou.

Ele

informou que no final deste ano vai
lançar o livro “A farsa do déficit da
Previdência”. O presidente da Cobap,
Warley Gonçalles, comunicou que
presidente da anfip, jorge cezar
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uma auditoria nas contas da Previdência, para mostrar

de preocupação da ANFIP quanto aos riscos para o

que ela é superavitária.

resultado da arrecadação previdenciária.

Em um dos painéis da oficina “Seguridade Social

Para Vilson Romero, a sociedade não tem

e Justiça Fiscal”, Floriano Sá Neto disse que os avanços na

consciência do orçamento da Seguridade Social. “No

Previdência nos últimos dez anos foram muito difíceis de

ano passado, numa arrecadação de R$ 671 bilhões,

obter, como a LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social),

60% dizia respeito ao orçamento da Seguridade Social,

aprovada em 1995. Além disso, prosseguiu, ocorreram

composto de receita previdenciária, Cofins, CSLL, PIS/

alguns retrocessos, como o fator previdenciário. “O

Pasep e concursos de prognósticos. Mesmo sendo pagas

nosso sistema é um dos melhores do mundo, foi bem

todas as despesas com saúde, benefícios assistenciais,

construído, e temos de defendê-lo”, conclamou. Para o

seguro-desemprego, LOAS e benefícios, ainda há uma

presidente da DS/Porto Alegre, Vilson Romero, foram

sobra grande de recursos”, contabilizou.

registrados avanços nos últimos dez anos. “A esquerda

A Oficina foi promovida pelo Sindifisco Nacional,

tomou o poder no Brasil, mesmo tendo de manter

por meio da Delegacia Sindical de Porto Alegre (DS/POA),

um pé na direita”, afirmou. “Porém,
o mais importante é podermos
demonstrar que a Previdência Social
não só é defensável, como é o grande
amortecedor das mazelas nacionais”,
completou. O presidente da ANFIP,
Jorge Cezar Costa, elencou algumas
mudanças realizadas no início do
governo Lula que melhoraram a
previdência, como a inclusão de

O cenário no
Brasil permanece
o mesmo em
relação a muitos
problemas

em parceria com a ANFIP/Fundação
ANFIP de Estudos da Seguridade
Social, Confederação Brasileira de
Aposentados e Pensionistas (Cobap),
Federação

dos

Trabalhadores

Aposentados e Pensionistas do
RS (Fetapergs), União Gaúcha em
Defesa da Previdência Social e
Sindifisco/RS, entre outras entidades
estaduais e municipais.

beneficiários que estavam fora do
sistema, a eleição para a escolha dos
gerentes do INSS entre servidores
de carreira e a unificação dos Fiscos
Federais. “Algumas dessas mudanças,
no entanto, foram abandonadas”,
constatou.
Em conversas que manteve
no âmbito do fórum, o presidente
da ANFIP também demonstrou
sua preocupação com relação ao
esvaziamento da força de trabalho
que estava encarregada de fazer a
fiscalização previdenciária, agora
direcionada a outras áreas dentro da
Receita Federal do Brasil. Isso vem
ocorrendo cada vez mais, atesta ele,
enfatizando que se trata de motivo

senador paulo paim
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Identificação civil
Sem dupla personalidade
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Personagem tristemente conhecido em todo o
Brasil, devido à repercussão policial do caso, o pedreiro
Ademar de Jesus, acusado de assassinar seis jovens em
Luziânia (Goiás), tinha dois documentos de identidade,
um tirado na Bahia e outro no Distrito Federal. Essa
duplicidade de identidades é uma das fragilidades do
sistema de identificação do cidadão que o Ministério
da Justiça pretende combater com a instituição do
Registro de Identidade Civil, batizado de RIC, que
finalmente parece destinado a ser colocado em prática,
embora tenha sido instituído por lei em 1997.
Com a implantação dessa nova forma de
identificação, o brasileiro terá um documento com
número único para todo o Brasil. O projeto era mais
ousado, segundo chegou a ser noticiado, pois o objetivo
era unificar em um só número todos os registros de
identificação existentes nos estados e na União. Assim,
o mesmo número serviria, por exemplo, para a carteira
de identidade, a carteira de motorista
e o título de eleitor. Agora, haverá
apenas um número especificamente
para o RIC, e nele constarão os números
dos demais documentos do cidadão.
Ou seja, ao apresentar o RIC, o cidadão
estará ao mesmo tempo fornecendo
os números dos demais documentos.
Esse registro será nacional, o
que significa que uma segunda via do
documento poderá ser retirada em
qualquer estado, no caso de perda ou
extravio, com todos os dados daquele
cidadão já registrados, inclusive suas
impressões digitais. Para evitar fraudes,
será utilizada tecnologia de ponta, com o uso inclusive
de um chip no próprio documento, a exemplo dos
cartões de bancos. Esses modernos itens de segurança
incluem características como fundos complexos, tintas e
efeitos óticos especiais, além do chip microprocessador
que armanezará os dados do cidadão e o certificado
digital. Os dados serão gravados a laser em camadas
interiores do cartão, tornando impossível sua remoção
por agentes químicos, o que o torna um documento
altamente seguro, segundo garante a Polícia Federal,
que está à frente do projeto.
Lançamento nacional
Embora tenha sido engavetado por um bom
tempo, o projeto de identificação civil terá lançamento
“vip”: a Polícia Federal vai promover um encontro
em Brasília para lançar o RIC, reunindo palestrantes

nacionais e internacionais para instrução dos diretores
dos institutos de identificação, papiloscopistas policiais
de todos os estados e da própria Polícia Federal.
O Encontro Nacional de Identificação, segundo
informa a Polícia Federal, começa no próximo dia 8 de
julho e terá duração de três dias. Será no Alvorada Park
Hotel, numa realização da Diretoria Técnico-Científica
– DITEC – e do Instituto Nacional de Identificação –
INI – do Departamento de Polícia Federal. O principal
objetivo é apresentar as vantagens da adoção de um
registro único de identidade civil para, por exemplo,
o exercício da cidadania, como o voto nas eleições e
recebimento de benefícios sociais, bem como para
evitar fraudes no sistema bancário e garantir a lisura
das eleições.
No local, ainda segundo a Polícia Federal, uma
“cidade digital” será simulada para demonstração
do funcionamento do AFIS - sigla em inglês para o
sistema automático de identificação
de impressões digitais - e da nova
identidade brasileira representada
pelo RIC, que, como já foi dito, vai
armazenar num chip os dados pessoais
do cidadão, inclusive biométricos, tais
como altura, cor dos olhos e outras
informações.
Haverá também palestras
que abordarão o impacto do novo
documento no sistema eleitoral, na
segurança bancária, nos benefícios
sociais e nas Forças Armadas. Ministros
do Tribunal Superior Eleitoral, do
Ministério das Cidades, do Ministério
da Justiça e o presidente da Febraban já confirmaram a
presença, segundo a assessoria da Polícia Federal.
O Encontro Nacional de identificação objetiva,
ainda, a integração dos institutos de identificação do
país. Serão apresentadas as mais recentes tecnologias
na área de identificação humana, ampliado o debate
sobre segurança em documentos e discutida a melhor
forma de instituir o Cartão de Registro de Identidade
Civil - RIC.

Novo registro
terá um só
número para
evitar
fraudes

RICo em informações
O Número Único de Registro de Identidade Civil,
instituído pela Lei nº 9454/1997, foi concebido para
integrar os bancos de dados de diversos órgãos dos
sistemas de identificação do Brasil.
A implementação do projeto pretende tornar
Revista de Seguridade Social - abril/junho - 2010 | 23

| MATÉRIA
a identificação civil no Brasil mais eficiente, ao
estabelecer uma relação de unicidade entre o cidadão
e seu documento. Associado à utilização de tecnologias
de ponta, esse sistema permitirá o cadastramento dos
cidadãos após a pesquisa das respectivas impressões
digitais em uma base de âmbito nacional. Dessa forma,
pretende-se assegurar que, para cada indivíduo, será
emitido um único número RIC, o que fortalece todos os
serviços que requerem a identificação do cidadão. Com
isto, garante a Polícia Federal, o país terá um importante
instrumento de auxílio no desenvolvimento de políticas
de segurança pública e de inclusão social.
A ferramenta para execução do projeto RIC
foi adquirida em 2004, quando o Governo Federal
investiu 35 milhões de dólares na aquisição do
Sistema Automatizado de Identificação de Impressões
Digitais (AFIS), colocado sob a responsabilidade do
Ministério da Justiça.
Na implementação do RIC, será necessária a
integração dos institutos de identificação de todo o
país. Pelo projeto deverão ser firmadas parcerias com
órgãos regionais que deverão receber estações de
coleta em todo o território nacional, permitindo que
todo brasileiro tenha acesso à identificação segura.
A intenção é de que, num período de nove anos, 150
milhões de brasileiros tenham o seu número RIC. A partir
do terceiro ano do projeto, 80 mil pessoas poderão
ser cadastradas a cada dia, com meta de 20 milhões
por ano. Ao ingressar com o pedido do número RIC, o
cidadão terá coletadas as impressões digitais, fotografia
e assinatura, bem como dados qualificativos básicos
como nome, data de nascimento, filiação e sexo, com
a informatização de todas as etapas do processo. Essas
informações serão envidas ao órgão regional e serão
retransmitidas ao órgão central por links diretos.
Antes da emissão do número RIC, as
impressões digitais de cada indivíduo solicitante
serão submetidas ao sistema AFIS – informa a Polícia
Federal – e comparadas com todas as demais inseridas
anteriormente para garantia da unicidade. Só então o
número RIC será gerado, ficando os dados armazenados
no Cadastrado Nacional de Registro de Identificação
Civil. Em seguida o órgão central enviará o número RIC
ao órgão regional de onde veio a solicitação, com cópia
dos dados do solicitante. O órgão regional poderá então
expedir o documento contendo o número RIC. Graças
à centralização dos dados, o cidadão poderá solicitar
a segunda via do seu documento de identidade em
qualquer lugar do Brasil.
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Com a implementação do projeto, o órgão
central e os regionais trabalharão de forma coordenada.
Todos os órgãos regionais possuirão equipamentos
de coleta informatizados e acesso ao Sistema AFIS.
A pesquisa centralizada proporcionará unicidade de
comparação das biometrias com agilidade e eficácia.
Para garantir segurança extra ao sistema contra a perda
de informações, haverá cópia dos dados do órgão
central em cada órgão regional.
Os órgãos governamentais e privados poderão
inserir em seus cadastros o número RIC, que servirá
como indexador nacional, facilitando a comunicação
entre as instituições e proporcionando aos documentos
por elas emitidos a garantia de que seus portadores são
únicos em suas bases de dados.

RIC: COM CHIP E GRAVAÇÃO A LASER

| assessoria
| MATÉRIAeconômica

A importância

da Receita Previdenciária diante da
crise financeira mundial
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A

arrecadação tributária federal percorreu
uma trajetória de grande expansão
antes de ser atingida pela crise financeira
mundial no final de 2008. Entre 2000 e
2008, somente as receitas administradas
pela Receita Federal do Brasil cresceram a uma
taxa média de mais de 7% ao ano, em valores reais,
acumulando uma alta de 73% em oito anos, mais do
que o dobro da expansão do Produto Interno Bruto
(PIB) no mesmo período.
Embora as receitas crescessem mais do que o
PIB, não é correto concluir que esse aumento da carga
tributária esteja associado apenas, e principalmente, a
medidas legais e administrativas de sobretaxação das
empresas e das pessoas.
Apesar de as alíquotas de alguns tributos
terem sido majoradas nos últimos anos, medidas em
sentido contrário, como as desonerações, por exemplo,
também foram adotadas, sendo razoável admitir que,
no agregado, esse aumento de alíquotas tenha sido
neutralizado no período mais recente pré-crise.
Portanto,
é
possível
atribuir
preponderantemente à dinâmica de crescimento
da economia brasileira, entre 2000 e 2008, o
papel determinante para o crescimento da
arrecadação acima do próprio PIB. Da mesma
forma, é absolutamente plausível que, em
momentos de retrocesso como o enfrentado pela

economia durante a crise, a arrecadação caia
proporcionalmente mais do que o PIB.

Receita Previdenciária torna-se a mais
expressiva das Arrecadações Federais
A arrecadação federal somou, em termos reais1,
R$ 710 bilhões em 2009, o que representa uma queda
real de 3% em relação ao ano de 20082. O recolhimento
de tributos em 2009, assim como toda a atividade
econômica, foi afetado pela crise financeira mundial,
culminando em queda na arrecadação entre novembro
de 2008 e outubro de 2009.
No ano da crise, pela primeira vez na história
recente, a contribuição previdenciária - que é
responsável pela sobrevivência de dezenas de milhões
de cidadãos brasileiros e aquece a economia da grande
maioria dos municípios, pois serve ao pagamento de
benefícios previdenciários – foi a que alcançou o maior
valor de arrecadação entre os demais tributos federais.
Em 2009 a arrecadação previdenciária alcançou
o valor de R$ 204 bilhões e a arrecadação com os
Impostos de Renda alcançou o valor de R$ 195 bilhões.
Com exceção das receitas previdenciárias, que
cresceram em 2009 (6% em termos reais), todas as
principais fontes de arrecadação tributária federal
tiveram queda nesse período, como pode ser elucidado
na Tabela 1.

Tabela 1

Arrecadação das Receitas Federais - 2005 a 2009
corrigida pelo IPCA a preços de dez/09

em R$ milhões

2005 a
IR
IPI

1

II2
Contribuições
Rec. Prev.
Outros

3

2006 b

b/a

2007c

c/b

2008 d

d/c

2009 e

e/d

13,32

195.006

-4,77

150.862

159.502

5,73

180.704

13,29

204.767

25.596

25.711

0,45

29.471

14,62

31.018

5,25

22.703

-26,81

17.494

18.925

8,18

22.493

18,85

29.435

30,86

24.935

-15,29

208.930

213.889

2,37

235.278

10,00

217.221

-7,67

202.349

-6,85

140.939

155.523

10,35

173.298

11,43

192.355

11,00

204.040

6,07

12.720

14.253

12,05

18.288

28,31

29.653

62,14

33.950

14,49

Fonte: RFB. Disponível em:http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/arre/2009/Analisemensaldez09.pdf. Elaboração: ANFIP			
						
Notas: (1) exceto IPI vinculado a importação									
(2) incluindo IPI vinculado a importação									
(3) CPMF, COFINS, PIS/PASEP, CSLL e CIDE-Combustíveis

1. Valores corrigidos pelo IPCA a preços de dezembro de 2009
2. Dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
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Vários são os fatores que influenciaram no
crescimento da arrecadação previdenciária. Podemos
citar entre estes a expansão do consumo, a unificação
do Fisco Federal (maior sentimento de presença do
Fisco), adoção de medidas para a expansão do parque
industrial e medidas gerenciais para a rapidez na
cobrança de dívidas.
Analisando os dados divulgados pela Receita
Federal do Brasil verifica-se que o Imposto de Renda
Total (IRPF, IRPJ e IR retido na fonte) teve queda real de
4,77% em relação a 2008. O IRPF teve queda concentrada
na rubrica referente a Ganhos de Capital na Alienação
de Bens (itens relacionados à crise financeira global).
Também com as mudanças nas alíquotas cobradas para
o Imposto de Renda, iniciadas a partir de Janeiro de
2009, houve redução na arrecadação. Até 2008, quem
ganhava até R$ 1.372,81 era isento de contribuição.
A partir de janeiro de 2009 esse valor subiu para R$
1.434,00. Além disso, por haver um número maior de
alíquotas em 2009, muitos passaram a se inserir em
novas faixas com parcelas menores a deduzir. Já o IRPJ
tem como fator que contribuiu para esse resultado
a redução da lucratividade das empresas, que
diminuíram lucros para manutenção de suas posições
no mercado consumidor.
A arrecadação total do IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados) encerrou 2009 com
queda real de 26,81%, fechando o ano em R$ 22,7
bilhões. Em 2008 o valor real foi de R$ 31 bilhões. Só
o recolhimento do IPI sobre automóveis caiu 67,5%
por conta das desonerações promovidas em 2009.
Outras desonerações sobre caminhões, materiais de
construção e eletrodomésticos contribuíram para a
redução de receitas.
O II (Imposto sobre Importação) e o IPI-Vinculado
à importação tiveram queda basicamente por dois
motivos: (i) redução de 25,7% no valor em dólar das
importações e, (ii) elevação de 16,7% na alíquota média
efetiva do II, de 2,5% na alíquota média efetiva do IPIVinculado e de 8,5% na taxa média de câmbio.
As denominadas ‘Contribuições’ (CPMF3, COFINS,
PIS/PASEP, CSLL e CIDE - Combustíveis) tiveram queda de
6,8%. Individualmente, todas as rubricas apresentaram
queda em 2009.

3. A arrecadação da CPMF de janeiro a dezembro de 2009 decorre
principalmente de lançamento de ofício, acréscimos legais e ação
judicial, enquanto que a de janeiro a dezembro de 2008 contempla,
ainda, a arrecadação relativa a fatos geradores do último decêndio de
dezembro/07.

O resultado da arrecadação em 2009 decorreu,
segundo a RFB4, principalmente, da conjugação dos
seguintes fatores: (i) redução no crescimento de
indicadores macroeconômicos: lucratividade das
empresas, produção industrial e vendas ao varejo,
embora tenham apresentado nítida recuperação
nos últimos meses de 2009; (ii) compensação no
pagamento de tributos: foi apurado em 2009 acréscimo
de compensações, especialmente de Cofins, PIS e CIDEcombustíveis, no valor aproximado de R$ 3 bilhões;
(iii) desonerações tributárias: estimadas em R$ 25
bilhões, com destaque para a redução de IPI no setor
automobilístico e eletrodomésticos (linha branca);
(iv) extinção da CPMF: a partir de dezembro de 2007;
(v) transferência de depósitos judiciais: transferência
conforme MP nº 468/09 e Portarias nºs 510/09 e 531/09,
do Ministério da Fazenda, no valor acumulado de
aproximadamente R$ 8,9 bilhões; (vi) parcelamento ou
pagamento de dívidas: recolhimentos em conformidade
com a Lei nº 11.941/09, e relativos ao parcelamento
instituído pela MP nº 470/09 (crédito prêmio do IPI).
Em contrapartida, contribuiu para minorar a queda
da receita o aumento da massa salarial, que influenciou
positivamente o desempenho da arrecadação do IRRFtrabalho, bem como a arrecadação da Previdência Social.
É importante ressaltar os motivos pelos quais a receita
previdenciária amorteceu essa queda, tendo sido a maior
fonte de receita, inclusive superando, pela primeira vez,
a arrecadação total do IR e das contribuições em 2009
(como mostra a Tabela 1).
O resultado da arrecadação previdenciária destoa
do quadro de crise da economia brasileira: registrou
também recorde histórico de arrecadação líquida (já
descontadas as transferências a terceiros) em 2009 (como
mostra o Gráfico 1), atingindo quase R$ 180 bilhões, 6,7%
acima do arrecadado em 2008. Segundo afirmação do
MPS5, não fosse o pagamento de sentenças judiciais no
valor de R$ 5,3 bilhões e a compensação previdenciária
entre o INSS e os Regimes Próprios de Previdência Social
- RPPS - de Estados e municípios, no valor de R$ 1 bilhão,
não haveria a necessidade de financiamento (R$ 2,8
bilhões em 2009).
A hipótese que fundamenta o excelente
resultado da Previdência Social em 2009 é que a folha
salarial, como base para as contribuições que financiam
4. Dados disponíveis em: http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/
arre/2009/Analisemensaldez09.pdf
5. Revista Comemorativa dos 87 anos da Previdência Social. MPS. Março
de 2010, Pg. 33.
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o sistema, é muito mais estável do que o faturamento
ou qualquer outra base de incidência.
Nesse contexto, vale ressaltar que o desembolso
da Previdência Social por meio do pagamento de
benefícios (Gráfico 1) contribuiu consideravelmente
para a manutenção do consumo e, consequentemente,
para a atenuação dos efeitos da crise financeira.
Ademais, no período da crise a Previdência
Social funcionou como um dos instrumentos de
política anticíclica do governo ao se reajustar o
valor dos benefícios e do salário mínimo, piso para
aposentadorias e pensões.
Mas é preciso ir além, pois a recuperação,
principalmente em relação ao mercado de trabalho,
não foi total. Embora tenha sido registrado um saldo
positivo - entre admissões e desligamentos - em 2009,
de mais de 995.110 postos formais de trabalho, esse
número ainda está muito aquém dos 1.452.204 postos
formais criados em 2008. Os setores econômicos que
mais contribuíram para esse resultado foram os de
Serviços, seguidos pelos de Comércio, Construção Civil,
Indústria, Agropecuária e Administração Pública.
Com o período de estagnação provocado pela
crise, a previsão de equilíbrio entre despesas e receitas
previdenciárias na área urbana em 2009 não foi
alcançada. As perspectivas, porém, não são das piores,
pois estamos tendo uma formalização importante das
pequenas e microempresas em função da legislação
do Simples Nacional, principalmente aquelas com até
quatro trabalhadores.
Nesse sentido, a Lei Complementar nº 128/08 acaba
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soando como uma boa alternativa à maior formalização.
O Brasil conta hoje com 4,5 milhões de pequenas
empresas formais e estima-se que há mais de 11 milhões
de trabalhadores na informalidade, sendo que 90% são
profissionais autônomos (por conta própria) nos ramos de
comércio, na indústria e na prestação de serviço. Desses
milhões de brasileiros, aqueles que têm faturamento
anual de até R$ 36 mil já podem formalizar seu negócio
e ter cobertura previdenciária com a criação do Programa
do Microempreendedor Individual – MEI -, instituído pela
Lei Complementar nº 128/08.
O MEI terá acesso a linhas de crédito com juros
diferenciados, a chance de participar de compras
governamentais, acesso aos cursos de qualificação do
Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas) e às políticas públicas voltadas para o setor,
além de poder gozar dos benefícios previdenciários
como aposentadoria por invalidez, aposentadoria por
idade, auxílio-doença, salário-maternidade e auxílioreclusão para seus dependentes.
Nesse sentido, a Previdência Social, maior
instrumento de redistribuição de renda e fonte de
fortalecimento da economia da maioria dos municípios
brasileiros, está circundada de grandes expectativas
para 2010, principalmente diante da expansão do
emprego e em decorrência da política de valorização
do salário mínimo e do trabalho. Esses instrumentos
permitem melhorar os indicadores econômico-sociais,
alavancando a justiça fiscal, a distribuição de renda,
o aumento do consumo das famílias e a atividade
econômica como um todo.
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Reajustes de aposentados

e pensionistas: a correção é feita de forma justa?1

Reiteradamente, como no presente momento,
temos acalorada discussão na sociedade, com a decisão
sendo tomada no Congresso Nacional, sobre a correção
das aposentadorias e pensões com valor acima do
salário mínimo do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS), administradas pelo Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).
Muito se fala sobre qual índice deveria ser
concedido para que a Justiça seja feita, com o respeito à
determinação contida na Constituição Federal, que, no
§ 4°, Art. 201, atesta que “é assegurado o reajustamento
dos benefícios para preservar-lhes, em caráter
permanente, o valor real, conforme critérios definidos
em lei”
Cabe, como determina a Constituição, decidir
qual índice deve ser utilizado, para a manutenção do
valor real dos benefícios, ou seja, para a manutenção de
seu poder de compra. Esses índices são denominados
Índices de Preços.

Os índices de preço
Os designados Índices de Preço (IPs) agregam e
representam os preços de uma determinada cesta de
produtos, medindo a variação média dos preços dos
produtos da cesta. Podem se referir a, por exemplo,
preços ao consumidor, preços ao produtor, custos de
produção ou preços de exportação e importação etc.
Dessa forma, os Índices de Preços acabam por
servir para correção do aumento do nível geral de
preços, da perda do poder de compra do dinheiro,

devido ao processo inflacionário.
No Brasil, historicamente, as principais instituições
que calculam índices de preços - construídos ao longo
dos anos com diferentes finalidades - são a Fundação
Getúlio Vargas (FGV), o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), a Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (FIPE) e o Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE).
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), usado como balizador de reajuste nos dissídios
salariais, é calculado pela média do custo de vida nas
principais regiões metropolitanas do país para famílias
com renda de um a seis salários mínimos.
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
também do IBGE, foi instituído inicialmente com a
finalidade de corrigir as demonstrações financeiras
das companhias abertas. O Sistema Nacional de Preços
ao Consumidor (SNPC) efetua a produção contínua e
sistemática de índices de preços ao consumidor, tendo
como unidade de coleta estabelecimentos comerciais
e de prestação de serviços, concessionária de serviços
públicos e domicílios (para levantamento de aluguel e
condomínio). A população-objetivo do IPCA abrange
as famílias com rendimentos mensais compreendidos
entre um e 40 salários-mínimos, qualquer que seja a
fonte de rendimentos, e residentes nas áreas urbanas
das regiões. O IPCA é o medidor oficial da inflação e
difere do INPC, já que este, como já dissemos, tem
como parâmetro o custo de vida das famílias com renda
mensal de um a seis salários mínimos.
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da FGV
mede a variação de preços de um conjunto fixo de

1. As informações pertinentes aos índices de preço, contidas neste artigo, foram coletadas nos sites das respectivas instituições oriundas. A base deste
texto foi elaborada em cima do documento denominado “Correção de Perdas dos Aposentados e Pensionistas” feito por um Grupo de Trabalho (GT)
composto pelas seguintes entidades: ANFIP, Fundação ANFIP, COBAP e CNBB
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bens e de serviços componentes de despesas habituais
de famílias com nível de renda situado entre um e 33
salários mínimos mensais. Sua pesquisa de preços se
desenvolve diariamente, cobrindo sete das principais
capitais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília.
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC),
calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (FIPE), ligada à Universidade de São Paulo
(USP) é calculado mensalmente e mede a variação de
preços para o consumidor na cidade de São Paulo com
base nos gastos de quem ganha de um a 20 salários
mínimos. Os grupos de despesas estão compostos de
acordo com a POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares)
em constante atualização.
O Índice de Preços ao Consumidor do Município
de São Paulo é o mais tradicional indicador da evolução
do custo de vida das famílias paulistanas e um dos mais
antigos do Brasil. Começou a ser calculado em janeiro
de 1939 pela Divisão de Estatística e Documentação
da Prefeitura do Município de São Paulo. Em 1968,
a responsabilidade do cálculo foi transferida para
o Instituto de Pesquisas Econômicas da USP e,
posteriormente, em 1973, com a criação da FIPE, para
essa instituição.
Outro índice de extrema importância é o Índice
de Custo de Vida (ICV), do Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE),
que mede a variação do custo de vida das famílias com
renda de um a 30 salários mínimos do município de São
Paulo.
O índice é calculado em três estratos distintos:
Estrato 1 - Famílias com menor renda, 1 a 3
salários mínimos (1/3);
Estrato 2 - Famílias com renda intermediária, 1 a
5 salários mínimos (1/3);
Estrato 3 - Famílias de maior poder aquisitivo, 1 a
30 salários mínimos (1/3).
Por fim, há o Índice de Preço ao Consumidor
da terceira idade (IPC-3i), que é uma versão do IPC
desenvolvida com base na Pesquisa de Orçamentos
Familiares (POF) e analisa o orçamento de famílias
compostas, majoritariamente, por indivíduos com
mais de 60 anos de idade. Por meio dessa versão do
IPC é possível observar como a variação dos preços de
produtos e serviços afeta o custo de vida de parcela
crescente da população brasileira - os idosos - grande
maioria dos beneficiários de aposentadorias e pensões
do INSS.
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O IPC – 3i
O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira
Idade (IPC-3i) foi desenvolvido com intuito de avaliar os
hábitos de consumo das famílias brasileiras compostas
majoritariamente por idosos, acima dos 60 anos de
idade. Mais especificamente a meta desse índice é
construir o perfil de consumo médio das famílias
formadas por, no mínimo, metade dos membros
idosos, com renda entre um e 33 salários mínimos. Essa
pesquisa é realizada nas 12 principais capitais do país:
Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis,
Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife,
Salvador e São Paulo.
Os preços dos produtos são classificados nos
seguintes grupos: alimentação, habitação, vestuário,
saúde e cuidados pessoais, educação/leitura/recreação
e transportes.
A cesta final do índice dos idosos tem arquitetura
semelhante àquela utilizada pelo tradicional IPC
divulgado pela FGV. Sua estrutura de consumo está
decomposta em 7 grupos, 25 subgrupos, 88 itens e 450
sub-itens. A principal diferença entre o IPC tradicional
e sua versão para idosos encontra-se no nível de subitens: a versão tradicional dispõe de 25 sub-itens a mais
do que a versão para os idosos.
Mas as diferenças mais importantes estão nas
ponderações utilizadas em suas cestas de consumo,
além da abrangência da coleta, pois sua pesquisa é
feita em 12 capitais, enquanto a versão tradicional é
realizada em sete. No desenvolvimento desse índice
constataram-se importantes diferenças na estrutura
de consumo de famílias com pelo menos 50% de
idosos. Essas diferenças podem ser percebidas por
meio da estrutura de ponderações, encarregada em
revelar onde as despesas realizadas por essas unidades
familiares estão mais concentradas. A Tabela 1 faz um
comparativo entre o índice de preço específico para o
idoso e outro de âmbito geral (do qual derivam os outros
IPC), que é o IPC Brasil (IPC BR)(2), ilustrando o peso das
sete classes vis-à-vis a do IPC da terceira idade.

A real necessidade de um índice oficial
de preço específico para o idoso
Há uma série de parâmetros implícitos no
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cômputo das medidas de inflação:
i. a região/cidade, a faixa de renda da população
coberta, bem como a faixa etária;
ii. as pesquisas de orçamento familiar (POF), para
identificar a cesta de consumo da população
da região atrelada à faixa de renda;
iii. a metodologia empregada no cálculo, de
forma a combinar em uma única medida
estatística a variação do preço do conjunto de
bens e dos serviços pesquisados;
iv. a definição da periodicidade e das fontes para
a coleta de preços (tipo e tamanho de pontos

comerciais, coleta de informações de preços
de serviços e aluguéis, dentre outras).
Portanto, denota-se a importância de se
distinguir o contingente a ser analisado, ressalvando
seus hábitos, gostos, preferências e necessidades.
Nesse aspecto, os idosos costumam ter hábitos
de consumo diferentes dos mais jovens. Nesta fase, os
gastos com saúde e alimentação, na maioria das vezes,
se tornam mais altos. Em contrapartida, as despesas
com educação e transportes tendem a diminuir.
Comparativamente ao IPC-BR, o IPC-3i revela que
os gastos com a educação são pequenos. As despesas

Tabela 1

Estrutura do IPC-3i e IPC-BR, segundo grupos e subgrupos
Pesos
IPC-3i
TOTAL
Alimentação

IPC-BR
100,00

100,00

30,49

27,70

Gêneros Alimentícios

28,20

24,85

Habitação

32,77

31,96

Vestuário

3,58

5,15

Roupas

2,30

3,25

Roupas Masculinas

0,90

1,18

Roupas Femininas

1,40

1,48

15,05

10,05

Serviços de Saúde

6,99

3,90

Hospitais e Laboratórios

0,56

0,14

Médico, Dentista e Outros

6,44

3,76

Produtos Médico-Odontológicos

4,96

2,39

Medicamentos em Geral

4,55

2,03

Cuidados Pessoais

3,09

3,76

Educação, Leitura e Recreação

4,36

8,54

Educação

1,90

5,70

Leitura

0,55

0,44

Recreação

1,92

2,40

Transportes

8,01

12,05

Transporte Público

3,13

5,50

Transporte Público Urbano

3,02

5,26

Transporte Público Interurbano

0,11

0,23

Despesas Diversas

5,73

4,56

Saúde e Cuidados Pessoais

Fonte: FGV/IBRE/DGD
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com transportes públicos, como o uso de ônibus
urbano, também são menores, com a utilização do passe
livre. Os gastos com vestuário também são menores
devido, basicamente, à inatividade laboral. Por outro
lado, o grupo ‘alimentação’ tem peso maior na terceira
idade. Para explicar essa questão, alguns pontos devem
ser observados: (i) muitos idosos precisam de uma
alimentação mais adequada, que muitas vezes tem um
custo maior. É o caso, por exemplo, do consumo de leite
e derivados, recomendado no combate à osteoporose;
(ii) muitas vezes o idoso acaba por consumir “qualidade/
marca” em vez de “quantidade”. A variável “quantidade”
tem maior peso quando o idoso estava inserido no
núcleo familiar composto por pais e filhos; e (iii) a
população idosa (em sua maioria de baixa renda) passa
a não ter alguns gastos que tinha quando jovem. Os
idosos podem estar direcionando gastos para o grupo
alimentação.
Ao se analisar o peso dos gastos com a saúde da
população idosa, torna-se evidente a importância de
critérios metodológicos diferenciados para um índice
de correção salarial pró-idoso. O item ‘saúde e cuidados
pessoais’ do IPC-3i, por exemplo, chega a ser superior
em 50% ao IPC-BR.
O Suplemento da Saúde da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNSD) 20081, realizado
pelo IBGE em convênio com o Ministério da Saúde,
afirma que, do total da população residente, 31,3% dos
entrevistados afirmaram ter pelo menos uma doença
crônica, o que correspondia a 59,5 milhões de pessoas;
5,9% declararam ter três ou mais doenças crônicas.
Para comprovar o maior gasto com saúde de
famílias com idosos ressalta-se que, conforme aumenta
a faixa etária, aumenta também o número de doenças
declaradas pelas pessoas. Até a faixa de 14 a 19 anos
de idade, o percentual de pessoas que afirmaram ter
três ou mais doenças era próximo de zero; para a faixa
de 50 a 64 anos crescia para 17,1%, e para aqueles com
65 anos ou mais, chegava a 28,3%. Para este último
grupo etário, considerando apenas as mulheres, este
percentual crescia para 33,3%.
Portanto, como demonstrado, não é justo
utilizar o mesmo índice de preço para correção salarial
de contingentes com especificidades tão diferentes,
jovens e idosos, por exemplo. A adoção de índices
de preço específicos para o idoso contribui para uma
medida mais precisa da evolução do efetivo poder de
1. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/
panorama_saude_brasil_2003_2008/PNAD_2008_saude.pdf
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compra do seu salário, em respeito à determinação
contida na Constituição Federal.

A questão do reajuste dos Aposentados e
Pensionistas
Sobre essa questão, a Constituição Federal
estabelece, explicitamente, duas regras distintas
aplicáveis à situação:
Art. 201, § 2º
“Nenhum benefício que substitua
o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho
terá valor mensal inferior ao salário mínimo”.
Art. 201, § 4º
“É assegurado o reajustamento dos
benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente,
o valor real, conforme critérios definidos em lei”
O primeiro desses critérios vincula o salário
mínimo ao menor benefício da Previdência. E
havendo, como tem ocorrido desde 1998, uma
política sistemática de valorização do salário mínimo
(em maiores proporções a partir de 2005), tais
ganhos seriam transmitidos ao benefício mínimo,
elevando-o em termos reais (ver aumentos reais do
salário mínimo na Tabela 2).
Ressalte-se que a política de elevação do salário
mínimo não busca, somente, a recomposição do poder
de compra de seu valor, mas, também, a distribuição de
renda entre as classes sociais.
O segundo critério aplica-se a todos os demais
benefícios superiores ao salário mínimo. Tem por
princípio repor o poder de compra (valor real) de uma
cesta básica completa desses beneficiários. Mas se a
regra infraconstitucional (lei, decreto ou portaria) que
aplicar esse critério levar à perda sistemática de poder
de compra desses benefícios, haverá certamente uma
situação de injustiça, talvez também de ilegalidade,
merecedora de correção.
Apreciando a questão sob esse enfoque, os
preços dos bens e serviços da cesta básica dos idosos
(60 anos ou mais) evoluíram, entre 1995 e 2009,
comprovadamente acima da inflação medida pelo
INPC, que é o fator de reajuste anual dos aposentados e
pensionistas adotado pelo INSS para cumprir o critério
constitucional (Art. 201, § 4º).
Para demonstrar a divergência do INPC
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relativamente ao índice representativo de cesta básica
dos idosos – IPC-3i da FGV -, comparou-se as duas séries
de preços ao consumidor, ano a ano, entre 1995 e 2009,
apurando clara tendência altista do segundo sobre o
primeiro. No período considerado, essa divergência
acumulada caracteriza, para efeitos econômicos, uma
perda de poder de compra da cesta básica dos idosos
em razão da sua não incorporação aos reajustes do valor
real dos benefícios dos aposentados e pensionistas.
Para efeitos legais, essa divergência cumulativa
da inflação que incide sobre os bens e serviços
consumidos pelos idosos, relativamente ao índice
nacional geral adotado pelo INSS, medida pelo INPC,
caracteriza uma perda de mais de 28% em benefícios
não corrigidos durante o período de 1995-2009,
conforme aponta a Tabela 2.
É importante dizer que nesse período foram
concedidas correções aos aposentados que ganham
acima do salário mínimo em percentuais maiores que
os dos INPC. No entanto, não se pode levar a cabo essa

diferença, pois a regra vigente de reajuste para os que
ganham acima do piso obriga a conceder apenas o
reajuste do INPC. Isto posto, existem, no mínimo, dois
pontos suscetíveis de questionamento:
i. Há uma perda acumulada de 28,4% relativa ao
período 1995-2009, derivada de divergências
dos fatores de reajuste de benefícios do INSS
e da inflação que incide sobre os idosos (neste
caso o IPC-3i). Essa perda acumulada é devida
aos aposentados e pensionistas do RGPS,
devendo ser reposta;
ii. Tendo em vista evitar perdas futuras do valor
real das aposentadorias e pensões, propõese a troca do fator de reajuste aplicado nos
termos do Art. 201, § 4º, para um índice
apropriado da cesta básica dos idosos – o IPC
3i da FGV - ou mesmo o INPC, adotado um
ou outro, sendo referência àquele que tiver o

Tabela 2
Evolução INPC x IPC-3i
1995 a 2009
ano / índice

Variação real do SM1 (%)

Fator INPC (a)

Fator IPC 3i (b)

1995

1,2198

1,3076

*

1996

1,0912

1,1119

-5,26

1997

1,0434

1,0994

-0,98

1998

1,0249

1,0283

4,04

1999

1,0843

1,1084

0,71

2000

1,0527

1,0815

5,39

2001

1,0944

1,0878

12,17

2002

1,1474

1,1396

1,26

2003

1,1038

1,1009

1,23

2004

1,0613

1,0658

1,19

2005

1,0505

1,0505

8,23

2006

1,0281

1,0226

13,04

2007

1,0516

1,0504

5,11

2008

1,0648

1,0635

4,04

2009

1,0411

1,0409

5,79

2010
Índice acumulado 1995 a 2009
diferença % (b/a)

*

*

5,39

200,94

257,98

103,7

28,39

Fonte: IBGE e FGV
(1) valores reais anuais corrigidos pelo INPC
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maior índice no período considerado. Embora
seja hoje o índice que mais se aproxima
da realidade do idoso, o IPC-3i, por ser um
índice hibrido, ainda não é o ideal para uma
análise mais precisa dos reajustes daqueles
aposentados que ganham acima do salário
mínimo. Construir futuramente um índice com
as especificidades do idoso é uma sugestão
para equacionar esse problema.
A ANFIP defende que os benefícios administrados
pelo INSS mantenham seu poder de compra ao longo
do tempo. Sob esse prisma, a perda do poder de
compra do salário dos aposentados, seja de quem
ganha o mínimo ou acima dele, deveria ser recomposta
com índices reais de inflação e com características
específicas com seus beneficiários.
Para um país que deseja emergir cada vez
mais, seja no âmbito social ou econômico, o respeito
para com os idosos é fundamental. No final de 2009
a revista The Economist estampou em sua capa uma
matéria sobre o Brasil, exaltando a “decolagem” da nova
potência econômica mundial2. Em uma das 14 páginas
da matéria comenta-se que de certa forma o Brasil
supera alguns índices dos países membros do BRICs
(Brasil, Rússia, Índia e China). Ao contrário da China,
temos uma democracia. Ao contrário da Índia, não há
movimentos separatistas, conflitos étnicos ou religiosos
e vizinhos hostis. Ao contrário da Rússia, o Brasil exporta
mais do que petróleo e armas e trata os investidores
estrangeiros com respeito. Afirma ainda que o governo
está conseguindo reduzir as desigualdades sociais que,
por tanto tempo, desfiguraram o país. Isso é verdade.
Mas repor as perdas dos mais de oito milhões de
aposentados e pensionistas do INSS que recebem acima
de um salário mínimo é uma das maneiras de tornar
mais equânimes aqueles direitos adquiridos à custa
de muito trabalho e uma justa maneira de enaltecer
ainda mais o país, tornando, assim, o seu sistema de
previdência mais equânime.

2. Brazil Takes Off. The Economist. 14 a 20 de novembro de 2009.
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Situação hipotética para um benefício equivalente a R$
350,00 atualizado anualmente
INPC

IPC-3i

1995

350,00

350,00

2009

703,28

902,95

diferença (R$)

199,67

Supondo que um aposentado ganhasse o equivalente a R$ 350,00
em 1995, haveria um ganho de aproximadamente R$ 200,00 em
sua aposentadoria no final de 2009, se o índice oficial fosse o
IPC-3i
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fluxo de caixa

Arrecadação
Bancária

tem crescimento real de 6,2%
no 1º bimestre de 2010

N

o primeiro bimestre de 2010, as receitas
referentes à arrecadação vinculadas à
Previdência Social, apuradas mediante
o acompanhamento diário da entrada
(recebimentos) de recursos financeiros
no caixa do INSS, tiveram crescimento nominal de
24,7%. Já o crescimento real, considerando a inflação
do período, foi de 19,2%. Os recebimentos de caixa
saltaram de R$ 45,79 bilhões, em 2009, para R$ 57,10
bilhões em 2010 (ver Tabela do Fluxo de Caixa).
As
Receitas
Previdenciárias
Próprias
(Recebimentos Próprios Diretos) alcançaram, no período
entre janeiro e fevereiro de 2010, o montante de R$
33,57 bilhões. Deduzidas as Transferências a Terceiros,
iguais a R$ 4,26 bilhões, apuram-se Receitas Próprias
Líquidas (RPLs) de R$ 29,31 bilhões. Se comparadas ao
mesmo período de 2009, quando as RPLs totalizaram
praticamente R$ 25,63 bilhões, o crescimento nominal
foi de 14,4%, e o real, de 9,4%.
A Arrecadação Bancária, rubrica mais expressiva
das Receitas Previdenciárias Próprias, teve incremento
nominal de 11% e real de 6,2%, comparando o total
de 2010 ao de 2009. Em valores monetários correntes,
passou de R$ 27,53 bilhões em 2009 para R$ 30,56
bilhões em 2010. Em 2009 ela representava 53,5% das
receitas próprias. Em 2010 o percentual aumentou para
60,1%.
A partir de agosto de 2007, foi incluída nos
recebimentos próprios a rubrica Simples Nacional
(Supersimples). O Simples Nacional é um regime

tributário diferenciado, simplificado, previsto na Lei
Complementar nº 123 de 2006 (alterada pela LC nº 127
de 2007), aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte, a partir de julho de 2007. Essa rubrica
implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, dos seguintes tributos: Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ); Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI); Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS);
Contribuição para o PIS/Pasep; Contribuição para
a Seguridade Social (cota patronal); Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Representa
a segunda maior fonte das Receitas Previdenciárias
Próprias, equivalendo, no 1º bimestre de 2010, a 2,2%
(R$ 2,5 bilhões) dos Recebimentos Próprios.
Já os recursos provenientes do Orçamento da
Seguridade Social (Transferências da União) totalizaram
no primeiro bimestre de 2010 o equivalente a R$ 9,58
bilhões, valor bem inferior aos R$ 13,87 bilhões de
2009. Em termos reais houve um decréscimo de 33,9%.
Essa diminuição nas transferências (principalmente na
fonte 153 – Cofins) foi devido à melhoria das receitas
previdenciárias.
A Cofins/LOAS, rubrica que suporta o pagamento
de benefícios pelo INSS, representou no acumulado de
2010 cerca de 52,1% do total repassado pelo Ministério
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da Fazenda. Em valores nominais houve incremento
da rubrica de 40,9% em relação ao total de 2009. Já
em valores reais, considerando a inflação vigente no
período, houve um aumento de 34,8%.
Sob a ótica das Despesas Totais (Pagamentos),
o 1º bimestre de 2010 somou R$ 46,61 bilhões, o
que expressa um aumento nominal de 10,4% e um
crescimento real de 5,6%, haja vista que nesse mesmo
período de 2009 o total foi de R$ 42,22 bilhões.
A diferença entre as Receitas Próprias Líquidas
do INSS e o Total de Benefícios do RGPS foi de R$ 7,46
bilhões negativos entre janeiro e fevereiro de 2010. O
saldo teve variação real negativa de 16%, já que no ano
de 2009 somou R$ 8,49 bilhões negativos. É importante
ressaltar que esse resultado não computa nenhuma

outra receita do Orçamento da Seguridade Social, o
qual se mantém superavitário.
Mesmo diante da crise financeira mundial,
instalada a partir de outubro de 2008, e da
redução do saldo entre admissões e demissões
divulgado pelo Caged / MTE (em relação a
períodos equivalentes de anos anteriores), fato
que afetou negativamente o nível de emprego,
e que ainda continua a assolar alguns setores da
economia, pode-se concluir que, se comparado
com mesmo período de anos anteriores, a Receita
Previdenciária apresentou resultados muito bons
para o início de 2010.

Mar/2009

Abr

Mai

Jun

Jul

Arrecadação Líquida
Fonte:Boletim Estatístico da Previdência Social - Vol. 15 Nº 2
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Ago

Set

Out

Nov

Benefícios do RGPS

Dez

Jan/2010

18988399,07

15239485,43

17784425,75

14076015,82

25591543,93

23835005,66

19924726,28

16808455,21

17639124,89

14864895,13

23263809,12
14091006,91

19591713,65

14400172,2

17380847,6

14287353,17

17445296,42

14063858,46

17140527,63

14400792,22

17189101,26

14089744,18

17340267,52

14209621,44

EVOLUÇÃO MENSAL DA ARRECADAÇÃO LÍQUIDA E DA DESPESA COM BENEFÍCIOS DO REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) 2009/2010 (em R$ Mil)

Fev

Fluxo de Caixa Consolidado do INSS - 1º bimestre de 2010
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(em R$ mil nominais)
DISCRIMINAÇÃO

Jan/10

Acumulado 1º
bimestre 2010

Fev/10

Acumulado 1º
bimestre 2009

1. SALDO INICIAL

4.174.157

10.717.600

–

–

2. RECEBIMENTOS

29.655.307

27.446.244

57.101.550

45.796.890

16.755.294

16.816.283

33.571.577

29.396.600

15.061.723

15.499.006

30.560.729

27.527.228

7.436

5.034

12.470

479.207

1.430.340

1.086.121

2.516.461

1.245.689

- Arrecadação REFIS

11.566

9.528

21.094

46.888

- Arrecadação FNS (1)

5

–

5

2.1 Próprios
- Arrecadação Bancária
- Arrecadação SIMPLES (1)
- Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1)

- Arrecadação Lei nº 11.941/09

167.315

171.508

338.823

–

- Arrecadação FIES (1)

53.335

19.869

73.204

47.966

- Depósitos Judiciais

86.901

61.788

148.689

150.039

–

–

–

-531

-9.062

-36.571

-45.633

-23.572

-51.605

11.480

-40.126

-50.492

106

135

241

238

-51.711

11.345

-40.366

-50.730

- Ressarcimento de Arrecadação
- Restituições de Arrecadação
2.2 Rendimentos Financeiros
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária
- Rendimentos Aplicações Financeiras
2.3 Outros

21.189

5.346

26.535

88.107

2.4 Antecipação da Receita (Tesouro Nacional)

6.949.267

7.012.905

13.962.172

2.490.623

2.5 Transferências da União

5.981.163

3.600.230

9.581.392

13.872.052

555.660

112.340

668.000

79.697

25.987

13.000

38.987

2.638

3.322

–

3.322

–

- Contribuição Social sobre o Lucro

476.551

368.713

845.264

548.990

- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor

.551.958

-76.537

2.475.421

6.282.467

17.092

–

17.092

–

224.654

132.426

357.080

3.220.419

–

–

–

2

- Recursos Ordinários
- Concursos e Prognósticos
- Operações de Crédito Externa

- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida
- Devolução do PSS / PASEP / Outros
- COFINS - EPU
- COFINS/LOAS

–

–

–

0

105.000

80.000

185.000

186.617

2.020.939

2.970.287

4.991.226

3.541.222

23.166.128

23.449.274

46.615.402

42.223.120

3.1 Pagamentos do INSS (2)

20.616.833

21.960.907

42.577.740

38.462.308

3.1.1 - Total de Benefícios

19.547.090

21.166.267

40.713.357

37.397.862

19.451.601

21.041.659

40.493.260

37.116.355

17.784.426

8.988.399

36.772.825

34.125.946

17.429.351

18.761.731

36.191.083

30.902.374

224.654

132.426

357.080

3.220.419

437

5.811

6.248

3.153

129.984

88.430

218.414

1.667.176

2.053.260

3.720.436

79.583

75.591

155.174

136.099

1.587.593

1.977.669

3.565.262

2.854.310

3.1.2 - Devolução de Benefícios

-95.488

-124.608

-220.096

-281.507

3.1.3 Pessoal

833.121

728.766

1.561.887

1.167.521

3.1.4 Custeio

332.111

190.482

522.593

178.432

2.679.278

1.576.797

4.256.076

3.760.812

3. PAGAMENTOS

3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b)
a) Benefícios Previdenciários RGPS
- Benefícios - INSS
- Sentenças Judiciais - TRF
- Sentenças Judiciais - INSS
- Comprev (3)
b) Benefícios não Previdenciários
- Encargos Previdenciários da União - EPU
- LOAS e RMV

3.2 Transferências a Terceiros
4. Taxa de Administração sobre outras Entidades

2.990.409

373.048

54.265

427.313

-76.314

5. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida – Benef. Previdenciários)

-3.708.410

-3.781.056

-7.489.466

-8.490.158

6. Saldo Arrecadação Líquida – Total de Benefícios Pagos

-5.471.074

-5.834.316

-11.305.390

-11.480.567

6.543.444

3.996.969

10.540.413

3.573.770

7. Saldo Operacional (Receita Total - Pagamento Total)

FONTE: MPS - Divisão de Programação Financeira do INSS.									
(1)
Recursos transferidos pela União. (2) Inclui valores de benefícios devolvidos. (3) A partir de 2008 o valor da compensação previdenciária foi contabilizado em separado.		
							
Notas:
1. A conta Transferência a Terceiros engloba as contas de transferências de recursos ao SENAR, SENAI, SESI, etc.
2. Arrecadação Líquida corresponde a Recebimentos Próprios
menos Transferencias a Terceiros.
3. Os valores de Benefícios Previdenciários incluem: provisionamento da maciça, empresas convenentes, benefícios no exterior, COMPREV,
sentenças judiciais, reembolso de salário-família e maternidade e RPB (auxílios). 4. Dados preliminares, sujeitos a alterações.
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idEias e debates

Maria de Lourdes Fernandes

ANFIP

Vencedora do concurso 60 anos da ANFIP,
modalidade Editorial

O corolário da Previdência Social

Em 1967, o governo federal unificou os Institutos
de Aposentadoria e Pensões existentes na época, em um
só órgão, o INPS. Acompanhando esta fusão, os Fiscais
Previdenciários uniram também suas entidades numa só. A
ANFIP, fundada em 22 de abril de 1950 com sede na cidade
do Rio de Janeiro, absorveu as demais entidades, alterando
sua denominação para Associação Nacional.
Os primeiros passos foram pequenos, mas logo,
a ANFIP, num passo magistral, transferiu sua sede para
Brasília. E hoje, aos sessenta anos, na maturidade, há muito
tem reconhecida sua posição e importância junto ao nosso
Congresso e, por que não dizer, no cenário nacional.
Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo,
mas aprendendo a conquistar.
São seis décadas, não só defendendo os interesses
de seus associados, mas, principalmente, lutando pela
diminuição das injustiças na sociedade brasileira.
Parece fácil, mas é trabalhoso resistir aos ataques
daqueles que não querem que haja Seguridade Social,
Assistência Social e Saúde de boa qualidade para a
população. Assim, dia após dia, ano após ano, eles cortam
um verso, mas a ANFIP escreve outro.
Para não nos aprofundarmos sobre muitos dos feitos,
que podemos dizer, quase épicos, focalizaremos somente os
últimos dez anos, recordando a luta renhida e constante em
defesa da Seguridade Social, duramente atacada através da
Reforma da Previdência.
Com mobilizações, seminários, estudos feitos por
profissionais capacitados, a ANFIP provou inúmeras vezes
que a solução para o equilíbrio das contas da previdência
não está na subtração dos direitos dos trabalhadores.
Na defesa impetuosa e intransigente, mas também
de maneira ponderada, a ANFIP jamais desistiu de sua
missão e responsabilidade no debate e discurso em prol de
princípios mais justos e amplos, como o da pluralidade das
fontes de financiamento da Seguridade Social, princípio este,
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previsto pela Constituição de 1988. Opõe-se desta forma
aos que defendem somente a manutenção da contribuição
sobre os salários e também, opõe-se à desoneração da folha,
pois, em ambos os casos, a Previdência fica enfraquecida.
Não há déficit na Previdência Social. A ANFIP não
cansa de debruçar-se ano a ano em estudos, acompanhando
os resultados da Previdência. Vigilante, e como uma mãe
que defende seus filhos, ela defende a Previdência.
A ANFIP superou os interesses de classe para tornarse órgão vital para toda a sociedade. Ela é o corolário da
Previdência Social.
Em relação à Saúde Pública, sempre denuncia a
precariedade do atendimento médico, que aconteceu,
inclusive, na vigência da cobrança da CPMF. Expõe mazelas
de um país, no qual as pessoas continuam morrendo nas
filas dos hospitais e onde epidemias de doenças graves
como dengue, febre amarela, leishmaniose e tantas outras,
fazem parte do cotidiano.
A ANFIP torna pública uma verdade que os
órgãos governamentais querem manter em segredo: o
Sistema de Proteção Social, previsto na Constituição
Brasileira de 1988, vem sendo desmontado através da
mercantilização do serviço público. É a teoria do “Estado
mínimo para o trabalho, e máximo para o capital” colocada
em prática.
Neste contexto, e apesar dele, a entidade continua
seu trabalho, seguindo os versos do poeta Antônio
Machado: “Caminhante, não há caminho. Faz-se caminho
ao andar.”
E caminhando a ANFIP continuará. Seus passos, sem
dúvida, tornar-se-ão cada vez maiores e mais firmes.
Nós associados, podemos hoje, orgulhosamente,
parafrasear Neil Armstrong e dizer:
A ANFIP foi um pequeno passo para a categoria
em seu início. Hoje ela é um grande passo para toda a
sociedade brasileira.

Previdência Social
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Regime Geral
Legislação atualizada
Remissões e notas

ADQUIRA LOGO A SUA EDIÇÃO
ATUALIZADA ATÉ ABRIL DE 2009
www.fundacaoanﬁp.org.br
fundacao@anﬁp.org.br
SBN Qd. 01 Bl. “H” Ed. ANFIP Sala 45
CEP 70.040-907 / Brasília - DF
Tel.: (61) 3326-0676
Fax: 3326-0646
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FUNDAÇÃO ANFIP DE ESTUDOS
DA SEGURIDADE SOCIAL

Inteligência
a serviço da sociedade
A Fundação ANFIP de Estudos da Seguridade Social dispõe
de equipe técnica especializada para realizar estudos,
seminários, cursos, debates e trabalhos categorizados
com enfoque centralizado na proteção à população, aos
trabalhadores, aos contribuintes e aos beneﬁciários.

Visite o nosso site e conheça um pouco da
nossa atuação e das nossas publicações.

www.fundacaoanﬁp.org.br
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