
PREVIDÊNCIA SOCIAL

Problema presente nas agendas políticas de vários países, sejam ricos ou pobres,
a Previdência está sendo questionada pelo modelo econômico dominante e entra
num polêmico processo de reestruturação que encontra sérias resistências,
apesar do consenso sobre a necessidade de rever o seu atual formato
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coordenador da re-
forma da Previdên-
cia no Chile, Júlio
Bustamante, em pa-
lestra ministrada em
Brasília, no ano pas-

sado, pediu desculpas à platéia -
formada por técnicos do Ministé-
rio da Previdência Social - ao
analisar o sistema de natureza
privada implantado naquele país.
As desculpas referiam-se à decla-
ração feita sobre a eficácia do
modelo - onde todo empregado
alimenta, mensalmente e de for-
ma obrigatória, uma espécie de
caderneta de poupança adminis-
trada pela iniciativa privada. Se-
gundo Bustamante, o sistema
será viável apenas daqui a 15
anos, quando a atual geração de
aposentados vier a falecer. Além
do pedido de desculpas por razões
óbvias, a declaração é, fatalmen-
te, seguida de questionamentos
sobre a eficiência de um modelo
que depende da morte dos
beneficiários para dar certo.

Do outro lado do mundo - mas
partilhando com o Chile a preocu-

pação com o crescimento do nú-
mero de inativos -, passam por
um momento de transição países
como França, Alemanha e Itália,
onde vigora a tributação sobre
empregados e empregadores para
financiamento do sistema. Acos-
sados pelo crescimento do desem-
prego estrutural, de um lado, e
pelo envelhecimento da popula-
ção, de outro, os governos desses
países começam a repensar o
modelo previdenciário e a
implementar medidas para con-
ter os gastos crescentes com os
benefícios sociais. Previsível re-
sistência encontram na socieda-
de, que não quer abrir mão dos
direitos adquiridos. Exemplo dis-
so ocorreu há um ano, na Itália,
onde uma greve geral em protes-
to contra o corte de 3' nos
benefícios da Previdência culmi-
nou na demissão do primeiro-
ministro Sílvio Berlusconi.

A realidade vivida por países
como Chile, França, Alemanha e
Itália encontra paralelo no Bra-
sil, onde o debate sobre o modelo
de Previdência alcançou, recen-

temente, as páginas dos jornais,
após o envio ao Congresso do pro-
jeto do governo federal de refor-
ma do sistema. Se o governo quer
cortar gastos e redefinir o papel
do Estado na questão previden-
ciária, os trabalhadores resistem
à perda de direitos conquistados
ao longo do tempo. Desemprego
estrutural e envelhecimento da
população - encarados como al-
gumas das causas do colapso da
Previdência - somam-se ainda a
componentes como mau ge-
renciamento, uso indevido dos
recursos, não-repasses e leis
conflitantes, criando um cenário
de "bomba prestes a explodir".
Quando se caminha para a esfera
regional, esbarra-se, como é ocaso
de Minas Gerais, em outras vari-
áveis que contribuem para
afunilar as possibilidades de so-
lução da crise.

Uma das grandes questões
deste fim de século, a crise da
Previdência é também de valores,
segundo o economista José Prata
de Araújo, integrante do Conse-
lho Estadual de Previdência So-
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cial, com dois livros publicados
sobre o assunto. "A Previdência
foi criada em uma época histórica
de fortalecimento da idéia da soli-
dariedade humana. Hoje vigora
um projeto neoliberal, que
absolutiza o papel do mercado e
eleva ao máximo a idéia do indivi-
dualismo. Há um movimento
mundial de corte nos direitos so-
ciais e de aumento dos custos fi-
nanceiros do endividamento pú-
blico. Vivemos uma involução his-
tórica, com reformas que mais
parecem contra-reformas", opina.
O presidente da Comissão Espe-
cial criada pela Assembléia
Legislativa, em outubro de 1996,
para estudar a real situação fi-
nanceira do Instituto de Previ-
dência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais (Ipsemg), depu-
tado Miguel Martini (PSDB), lem-
bra, por outro lado, que o modelo
atual tem que ser repensado. "In-
sistir em permanecer assim é es-
tar na contramão da História",
contrapõe.
Distorções - A Previdência dos
servidores públicos em Minas
Gerais, nesse contexto, merece um
debate que está sendo protelado
há vários anos e que só veio à
tona, agora, por conta dos refle-
xos da reforma em nível federal.
Como atesta a economista do Cen-
tro de Estudos Econômicos e Soci-
ais da Fundação João Pinheiro,
Fátima Beatriz Carneiro Teixeira
P. Fortes, não existe um sistema
de Previdência no Estado. "Há
uma soma de arranjos particula-
res independentes, que mantêm
regras diversificadas para servi-
dores de categorias diferenciadas.
Com isso, não existe um padrão
sistemático e homogêneo de fi-
nanciamento através da contri-
buição", destaca em sua tese de
mestrado intitulada "Estado, Bu-
rocracia e Privilégios em Minas
Gerais", defendida em março de

1996 e que tem um capítulo dedi-
cado à Previdência.

Essa soma de arranjos, de acor-
do com a economista, envolve o
Tesouro estadual; três institutos
de previdência, com regras e pla-
nos de custeios diferentes; e os
fundos de complementação de
pensão. "A heterogeneidade das
regras e o caráter particularista
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fazem uma
Previdência que

discrimina
servidores"
Fátima Fortes

fazem uma Previdência que dis-
crimina servidores e dificulta a
gestão e a visibilidade", afirma.
Essa estrutura está associada,
segundo Fátima Fortes, ao pró-
prio processo de constituição e
diferenciação da burocracia pú-
blica do Estado. "Face aos recur-

sos de poder que grupos de servi-
dores conseguiram manipular,
passaram a ter maior ou menor
autonomia e, em função dela, con-
seguiram obter benefícios diferen-
ciados", completa.

O Ipsemg, por exemplo, deter-
mina o desconto de contribuição
previdenciária mensal do segura-
do correspondente a 8% do res-
pectivo estipêndio-de-contribui -
ção (que não poderá ser superior a
20 vezes o valor do vencimento
mínimo estadual, ou seja, a R$
2.240,00). Essa forma de contri-
buição vem sendo questionada, já
que o desconto acaba não sendo
proporcional ao salário, o que se
revela injusto. O Estado, que é a
entidade empregadora, contribui
com 50% da contribuição e men-
salidade de pecúlio devida pelo
segurado a seu serviço. O Ipsemg
se diferencia brutalmente dos dois
demais institutos, pois o ônus
maior, neste caso, cabe ao empre-
gado. Já nos institutos de previ-
dência dos servidores militares
(IPSM) e dos parlamentares
(Iplemg), a contribuição é de 10%,
por parte do empregado (1/3), e
20%, por parte do empregador
(2/3). De acordo com o parágrafo
7 do artigo 24 da Constituição
Estadual, "a contribuição do ser-
vidor civil e militar do Poder Exe-
cutivo não será superior a um
terço do valor atuarialmente
exigível". A Lei q 9.380, de de-
zembro de 1986, que dispõe sobre
o Ipsemg e trata dos valores das
contribuições, é anterior à Cons-
tituição Estadual.

As diferentes formas de
complementação de pensões tam-
bém são restritas a alguns servi-
dores, determinando um contex-
to de exclusão, segundo destaca
Fátima Fortes. A complementação
pode ser feita via Tesouro, como
ocorre com magistrados e pessoal
da Procuradoria-Geral do Esta-
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do; via direta, como acontece no
Poder Judiciário; ou via fundos
criados para este fim, como o
Prelegis, dos servidores do
Legislativo; o Derminas, do DER!
MG; e o Fundo Supletivo, do
Ipsemg.

O pagamento das aposentado-
rias, por outro lado, fica a cargo
do Tesouro estadual, com exce-
ção dos deputados. Quem arca
com a despesa anual de mais de
R$ 1,5 bilhão relativa ao paga-
mento das aposentadorias do
Poder Executivo - onde estão con-
centrados 90,43% dos inativos -
é o contribuinte. O gasto com
aposentadorias é de R$ 120 mi-
lhões anuais, ou seja, 35,76% das
despesas com pessoal - que con-
somem, por sua vez, 78% das
receitas líquidas correntes. Esse
índice vem sendo ampliado des-
de 1982. Nessa época, havia
31.653 inativos. Em 1994, o nú-
mero passou para 97.830. O com-
prometimento da receita situa-
va-se, por sua vez, em 12%, em
1982 e, em 1994, passou para
22%.

O crescente comprometimen-
to da folha com os inativos pode
ser explicado por fatores como o
envelhecimento do corpo buro-
crático, mas também pelas novas
regras introduzidas com a Cons-
tituição Estadual: aposentadoria
proporcional por tempo de servi-
ço e idade e integralidade dos
valores. Um agravante desse qua-
dro é o passivo de contribuições.
Uma pessoa que, por exemplo,
trabalha 20 anos no sistema pri-
vado e ingressa no serviço públi-
co faltando 10 anos para se apo-
sentar, leva consigo um passivo
de contribuições não feitas, que
acabam sendo bancadas pelo Es-
tado. Como destaca o economista
José Prata, do Conselho Esta-
dual de Previdência Social, "há
um calote generalizado no setor

público".
De acordo com o Executivo, nos

próximos quatro anos poderão se
aposentar cerca de 50 mil servi-
dores, configurando uma situa-
ção onde, para cada real gasto
com um servidor ativo, será desti-
nado outro para o servidor inati-
vo. Apoiando-se nessa premissa e
enquanto aguarda a votação da
reforma da Previdência pelo Con-

t

"Apesar da
situação de

calamidade, a
Previdência

Pública é viável,
não podemos jogar

tudo isso para o
alto"

Moisés Meio

gresso Nacional, o governo já vem
adotando algumas estratégias
para conter os gastos relativos à
aposentadoria de seus servidores.
A principal foi a criação da contri-
buição previdenciária de 3,5% so-
bre os salários. Apesar de ter ins-
tituído a contribuição, o governo

não tem data certa para enviar à
Assembléia projeto de lei regula-
mentando fundo específico para
onde irão esses recursos. Isso por-
que o Executivo vetou dispositivo
prevendo o envio da proposição
em 60 dias da publicação da lei
(que ocorreu em julho). A justifi-
cativa foi a exigüidade do prazo
para regulamentar a matéria. Os
recursos provenientes da cobran-
ça da contribuição vão continuar,
por isso, alimentando o caixa úni-
co do Estado - o que implica con-
trole reduzido sobre a destinação
do montante arrecadado.

Caixa-preta —Nesse contexto
de crise e de indefinição -já que
qualquer mudança no sistema
previdenciário depende de refor-
ma constitucional -, desponta o
Ipsemg, criado em 1912 com o
nome de Caixa Beneficente dos
Funcionários Públicos do Estado.
Considerado uma verdadeira "cai-
xa-preta", com um histórico de
apropriações indébitas de seus
recursos e uso político de seus
serviços, o Instituto é alvejado
pelos beneficiários - que se quei-
xam da qualidade dos serviços
médico e odontológico e ignoram
seus direitos - e pela opinião pú-
blica. O governo, por outro lado,
procura alternativas, muitas ve-
zes paliativas, para resolver a cri-
se. A desinformação contribui,
ainda, para alimentar o descrédi-
to e acirrar o debate não só sobre
os destinos do Ipsemg, mas tam-
bém - e principalmente - sobre o
modelo de Previdência que vigora
no País.

Atendendo cerca de 1,5 milhão
de pessoas, o Instituto tem hoje
35.385 pensionistas, que repre-
sentam um gasto mensal de
R$ 14,9 milhões numa despesa
total de R$ 32,5 milhões. A arre-
cadação média, de R$ 35,7 mi-
lhões, há pelo menos 10 meses
não sai do caixa único do Estado
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em direção aos cofres do Ipsemg.
Somando isso a repasses atrasa-
dos, que deveriam ter sido feitos
desde 1985, a dívida do Estado
para com o Instituto chega a
R$ 547 milhões. O presidente da
autarquia, José Maria Borges,
admite que a dívida é "impagável"
e já negocia uma saída para o
problema, seja na forma de trans-
ferência de imóveis ou no
parcelamento do valor em até 30
anos. A utilização da reserva téc-
nica para outros fins contribuiu,
por outro lado, para agravar, nos
últimos anos, o déficit financeiro
da instituição.

A mencionada dívida de
R$ 547 milhões é, no entanto,
apenas a "ponta do iceberg". O
montante pode chegar ao dobro
desse valor, em função de juros e
multa previstos na Lei n° 9.380,
de 1986, que trata do Ipsemg. Em
seu artigo 31, a norma estabelece
que a entidade empregadora fica-
rá sujeita a juros moratórios de
1% ao mês e multa de 10% sobre
o total retido, no caso de atraso
superior a 15 dias. Caracteriza,
ainda, como "apropriação
indébita", punível na forma da
lei, a falta de recolhimento. Base-
ado nisso, o Sindicato dos Servi-
dores do Ipsemg (Sisipsemg) e
outras entidades entraram, há
seis meses, com representação no
Ministério Público contra o go-
verno.

Segundo o presidente José
Maria Borges, mesmo se não hou-
vesse pendências de débito do
Estado ou o Instituto não tivesse
sofrido os efeitos perversos de más
administrações, a situação do
Ipsemg seria crítica. "E deficitá-
rio o modelo de capitalização sim-
ples, onde os que estão na ativa
descontam de seus salários para
custear benefícios dos que se apo-
sentaram. Ele funcionou muito
bem quando tínhamos até 40 ser-

vidores na ativa para um
beneficiário de pensão. Hoje a
realidade é outra. Se o modelo
continuar assim, teremos um di-
reito individual que acabará vi-
rando uma abstração, e a receita
do Estado estará totalmente com-
prometida", pontua.

Outros fatores que acabaram
por agravar a crise do Ipsemg
referem-se à incorporação de ser-

"O modelo de
capitalização da

Previdência é
deficitário, os que

estão na ativa
custeam os

benefícios dos que
se aposentaram"

José Maria Borges

vidores. A Constituição Estadual
estabeleceu o Regime Jurídico
único, quando foram incorpora-
dos cerca de 80 mil funcionários
para efeitos de benefício e pensão
- sem a contribuição correspon-
dente, o que determinou a criação
de um passivo cujo montante não
é nem mesmo conhecido. A ade-

são dos cerca de 9,8 mil funcioná-
rios da extinta Minascaixa aos
beneficiários do Instituto - nos
mesmos moldes da incorporação
anterior - acabou sedimentando
as bases do cenário atual: o de
quase falência do sistema.

A nova Lei de Meio e Custeio,
uma das medidas necessárias
para ajustar o Ipsemg, até hoje
não saiu do papel. Segundo a di-
reção do Instituto, o projeto já foi
encaminhado ao governo, mas
agora é preciso esperar a aprova-
ção da reforma da Previdência
pelo Congresso Nacional. Há al-
guns aspectos que, fatalmente,
serão mudados, de acordo com
José Maria Borges. Previdência e
assistência à saúde, por exemplo,
em termos de definição de recur-
sos, ficarão separadas - com dis-
criminação de valores no contra-
cheque do servidor. Hoje o fun-
cionário não sabe o montante de
recursos destinados a um e a ou-
tro setor. O aumento das alíquotas
das contribuições de empregados
e empregadores é outro item do
projeto, apesar de não terem sido
divulgados esses índices.

Veemente na defesa da mu-
dança do atual modelo, José Ma-
ria Borges enfatiza que o Estado
deveria limitar um determinado
nível de contribuição e, em
contrapartida, pagar aposentado-
rias ou pensões até o teto de dez
salários mínimos. "Todos que qui-
sessem se beneficiar no futuro
com um valor acima desse teto
deveriam contribuir individual-
mente, seja num sistema privado
ou público", defende.

Mudanças na área de assistên-
cia à saúde também estão sendo
estudadas - essas podendo ser
viabilizadas sem a revisão do tex-
to constitucional. A expansão dos
credenciamentos ou a compra dos
serviços dos grandes grupos pri-
vados são algumas das alternati-
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vas em análise. José Maria Borges
sinaliza, também, com a limita-
ção do número de exames,
internações e consultas. Segundo
a Organização Mundial de Saúde
(OMS), a demanda individual por
consultas não ultrapassa três vi-
sitas anuais ao médico. A partir
daí - e excetuando-se emergên-
cias, doenças crônicas ou
invalidantes - o servidor compar-
tilharia ou assumiria os custos
das consultas, que ultrapassam
R$ 40,00 nos ambulatórios do
Hospital Israel Pinheiro. "As pos-
síveis alternativas terão que ser
elaboradas em curto prazo",
enfatiza. Acrescenta, ainda, que é
preciso mudar a forma de
gerenciar o Hospital do Ipsemg,
considerado deficitário. "O aten-
dimento continuaria universal e
público, mas o regime de ingresso
dos profissionais poderia ser
celetista e não estatutário, como é
hoje", opina.
Reação - A compra de serviços
da iniciativa privada para resol-
ver o problema da assistência à
saúde encontra forte reação no
movimento sindical. Segundo a
presidente do Sindicato dos Ser-
vidores do Ipsemg (Sisipsemg),
Geromira Martins Abreu, o que
está por trás dessa proposta é a
venda de seguros-saúde pelos gru-
pos privados, considerada preju-
dicial ao servidor. "Essas corpora-
ções não cobrem os tratamentos
de alto custo e visam à lógica do
lucro, com normas rígidas para
oferecimento dos benefícios e sem
preocupação com o bem-estar so-
cial", afirma. A opinião é compar-
tilhada pelo presidente da Asso-
ciação dos Contribuintes do
Ipsemg, Moisés Meio, ex-secretá-
rio-geral da instituição no perío-
do 1988/89, que defende a tese de
que a raiz dos problemas está na
sede, em Belo Horizonte. "São po-
líticos os critérios para autorizar

a assinatura de convênios e para
analisar os serviços prestados.
Criam-se postos de atendimento
do Ipsemg no interior através de
grandes atos políticos, mas não
há continuidade na prestação dos
serviços", acrescenta.

Os serviços de assistência mé-
dico-hospitalar e odontológica fo-
ram criados em 1945 e 1957, res-
pectivamente. Apesar de a atri-

"O que está por trás
da proposta de

privatização dos
serviços de saúde é a
venda de seguros por

grupos privados,
prejudicial ao

servidor"
Geromira A breu

buição principal do Ipsemg ser o
pagamento de benefícios previ-
denciários, a assistência à saúde
desponta como a função mais co-
nhecida - e também a mais
criticada. Hoje, o Insti-
tuto está presente em 538
municípios, através de unidades
próprias,	convênios	e

credenciamentos de profissionais.
No interior, onde estão 70% dos
contribuintes, há 1.391 médicos e
2.047 dentistas credenciados, e os
serviços próprios não chegam a
2% do total. O credenciamento de
profissionais e os convênios com
hospitais, laboratórios e clínicas
respondem pela maioria dos aten-
dimentos. Essa descentralização
deve, no entanto, passar por algu-
mas mudanças, segundo a presi-
dente do Sisipsemg, Geromira
Martins Abreu, a fim de melhorar
a assistência à saúde. "E preciso
estabelecer, na compra dos servi-
ços, critérios rigorosos que exi-
jam qualidade e cumprimento dos
contratos. Hoje eles são meramen-
te políticos", completa.

Acabar com as ingerências po-
líticas no Instituto é um dos
vários motivos alegados pelo
Sisipsemg para propor uma total
reformulação do sistema. Inte-
grando a Frente contra a Destrui-
ção dos Serviços Públicos de Mi-
nas Gerais, com 15 entidades, o
Sindicato defende a gestão do
Ipsemg pelos servidores, que se-
riam eleitos e teriam autonomia
financeira e administrativa. As
contribuições arrecadadas não fl-
cariam em um caixa único, mas
em um fundo específico a ser cri-
ado. Essa e outras alternativas
foram estudadas por uma comis-
são integrada por representantes
da Frente, que atuou junto à Co-
missão Especial da Assembléia,
com o objetivo de influir no seu
relatório final. "O Ipsemg não é
somente um instituto de previ-
dência. Tem know-how e é forma-
dor de inteligência. Não podemos
jogar isso para o alto. Apesar da
situação de calamidade, a previ-
dência pública é viável", comple-
ta o presidente da Associação dos
Contribuintes, Moisés Meio, para
quem o Instituto deveria incorpo-
rar, como atribuição, o pagamen-
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to das aposentadorias.
O deputado Gilmar Machado

(PT), relator da Comissão Especi-
al da Assembléia, defende a ges-
tão democratizada do Instituto. O
governador continuaria indican-
do o presidente da autarquia, mas
nas diretorias poderiam ter as-
sento representativo os servido-
res, de forma quase paritária.
"Enquanto o Ipsemg não for geri-
do por quem faz uso dele, nada
dará certo. O magistério, por
exemplo, corresponde a 50% dos
segurados, mas a Educação não
tem representante no Conselho
para fiscalizar o atendimento.
Para o Estado, no entanto, é mais
cômodo continuar do jeito que
está. A culpa é de todo mundo e de
ninguém ao mesmo tempo", com-
pleta.

Gilmar Machado propõe, ain-
da, que cada uma das 25 regiões
administrativas do Estado tenha
um posto de atendimento do
Ipsemg - todos eles informa-
tizados, com controle direto sobre
a prestação de serviços, o que re-
duziria as possibilidades de frau-
de. Outra medida urgente que
deveria ser tomada, na opinião
dele, é proceder ao cálculo
atuarial, a fim de prever o finan-
ciamento da Previdência e definir
os valores das contribuições ne-
cessários para bancar o sistema.

Presidente da Comissão Espe-
cial da Assembléia, o deputado
Miguel Martini (PSDB) defende,
por outro lado, a revisão do modelo
atual. "Enquanto não for aprovada
a reforma previdenciária, não ha-
verá mágica capaz de resolver o
problema", destaca. Com relação
às aposentadorias, o Estado, se-
gundo o deputado, deveria garan-
tir o pagamento entre seis e dez
salários mínimos. A partir daí, se o
servidor quisesse receber mais na
inatividade, deveria recorrer à ini-
ciativa privada.

Segundo o economista José
Prata, integrante do Conselho Es-
tadual de Previdência Social, não
há saídas fáceis em curto prazo, e,
para rever o sistema brasileiro, o
governo vai ter que gastar muito
mais - e não menos, como preten-
de. Prata defende a unificação do
sistema de Previdência (pensões,
aposentadorias e demais bene-
ficios), com a instituição de um
beneficio universal de dez salán-
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"A gestão da
Previdência por

funcionários faz o
que o Estado
quer, que é

tirar o corpo
fora disso tudo"

José Prata

os mínimos. Acima desse valor, o
servidor buscaria amparo nos fun-
dos de pensão, uma previdência
fechada, sem fins lucrativos.

"Na verdade, esse sistema im-
plica gastos muito elevados, pois
o fundo de pensão precisaria ser
capitalizado em um período pro-
longado. Essa transição de um
modelo para outro também tem

um passivo de contribuições não
feitas e a grande pergunta é quem
vai assumi-lo", completa. O pri-
meiro passivo refere-se a quem já
está aposentado e o segundo, a
quem já contribuiu, durante al-
gum tempo, para o sistema anti-
go. "O perigo nessa transição é, de
fato, o calote", avalia.

José Prata não exclui o Execu-
tivo do novo modelo. Defende uma
gestão paritária, com um conse-
lho indicado pelos servidores da
ativa, aposentados e pelos repre-
sentantes do Estado. "A gestão
apenas dos funcionários faz o que
o Estado quer, que é tirar o corpo
fora. Se o Estado é excluído, vai se
desobrigar de manter a Previdên-
cia", afirma. No caso de Minas
Gerais, o economista alerta que,
para manter um benefício ade-
quado e a aposentadoria integral,
é preciso aumentar a contribui-
ção previdenciária. Lembra, no
entanto, que a elevação dos índi-
ces deve ser precedida por cálcu-
los atuariais e pelo pagamento,
em um prazo menor, da dívida do
Estado para com o Ipsemg. Quan-
to à assistência à saúde, José Pra-
ta faz uso de uma argumentação
que promete colocar mais "lenha
na fogueira" no debate sobre a
Previdência em Minas. Segundo
ele, é uma "contradição
inconstitucional" existir um hos-
pital fechado, para apenas um
grupo de pessoas - caso do Hospi-
tal Israel Pinheiro, mantido pelo
Ipsemg -, enquanto a Constitui-
ção Federal determina que deve
ser universalizado todo serviço de
saúde em que há recursos públi-
cos. Além dos problemas citados,
a desinformação tem contribuí-
do para criar um cenário de fal-
sas expectativas por parte dos
servidores - que, em sua maio-
ria, não sabem que "o desconto
do Ipsemg" não tem qualquer
relação com a poupança para a
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aposentadoria. Além disso, os ser-
vidores não têm conhecimento dos
benefícios que a autarquia, de
fato, lhes oferece, como auxilio-

A necessidade de planejar as
ações e gerir com visibilidade -
ressaltada por José Prata - é tam-
bém uma das conclusões de um

De toda essa discussão, o que
fica patente é a necessidade de se
promover um amplo debate sobre
o sistema - algo que vem sendo

O que é certo é que a Previdência vai caminhar, de um jeito ou de outro, para um novo modelo, porque o atual tem-se revelado insustentável

natalidade e assistência finan-
ceira e habitacional (para os se-
gurados); pecúlio, pensão, auxí-
lio-reclusão e auxílio-funeral
(para os dependentes); e assis-
tência médica, farmacêutica,
odontológica, complementar e
pecúlio especial (para os
beneficiários em geral). Outra
fatia de servidores, por outro lado,
tem contribuído sem , contar, de
fato, com o benefício. E o caso das
mulheres servidoras, que tive-
ram, a partir da Constituição Es-
tadual, o direito de deixar pensão
para o marido ou companheiro.
Decorridos mais de oito anos da
promulgação da Carta, o governo
ainda não regulamentou a maté-
ria, e o Ipsemg não paga a pensão
dos viúvos das servidoras.

trabalho desenvolvido pela Fun-
dação João Pinheiro em 1994.
Intitulado "A problemática de
pessoal na administração esta-
dual no período 82/93", o trabalho
pretendia acompanhar a evolu-
ção da folha de pagamentos de
ativos e inativos na administra-
ção direta e indireta. O relatório
final deliberou por uma "urgente
elaboração de estudos demográ-
fico-atuariais, visando projetar
gastos com aposentadorias e pen-
sões, tendo em vista a adequação
futura do custeio e pagamento de
benefícios previ denciários". O
recadastramento dos benefi-
ciários, a transparência e a ges-
tão separada de saúde e previ-
dência também são conclusões do
trabalho.

protelado há anos, seja por falta
de vontade política ou mobilização
dos envolvidos. E certo que a Pre-
vidência vai caminhar para um
novo modelo, mesmo porque o atu-
al tem-se revelado insustentável.
Aumento das contribuições; cria-
ção de poupanças privadas ou fun-
dos de pensão; diminuição dos
benefícios e desvinculação pro-
gressiva do sistema por parte do
Estado são alternativas que se
colocam para análise. Polêmicas
à parte, toda e qualquer mu-
dança deve ser precedida por dis-
cussões com os envolvidos - sem
eleger os inativos como "bode
expiatório", mas determinando o
fim dos arranjos particularistas e
acenando com a gestão para o
futuro.
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