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COLUNA DO HERÓDOTO

Dá para ver porque uns 

dizem que a previdência 

tem défi cit e outros 

dizem que tem superávit

Vamos imaginar que um 
apanhador de laranjas 
tire as frutas do  pé 

e as coloque em três caixas 
diferentes. Uma dessas caixas 
tem um feitiço e ela cresce e 
fi ca enorme. Quanto mais o 
apanhador põe laranjas nela, 
mais ela cresce. Com isso 
quase não tem laranjas para 
as outras duas caixas. Em 
um determinado momento, 
entende que não é justo que 
uma das caixas receba mais 
laranjas que as demais. Então 
passa a distribuir as frutas de 
forma igualitária nas três cai-
xas. Contudo a grandona fi ca 
cada vez mais vazia.

Com outro feitiço toma for-
ma humana, se rebela, ameaça 
o trabalhador e começa tirar 
as laranjas das outras caixas. 
Há uma confusão geral no 
pomar. Como pode uma caixa 
ser tão glutona e querer abo-
canhar, ou encaixotar toda a 
produção que o apanhador 
consegue juntar? O pobre 
homem convoca  aos demais 
trabalhadores e resolvem se 
reunir em uma assembléia 
para debater o que fazer com 
as caixas e como impedir que 
a mandona continue exaurindo 
as demais. Contudo, as laranjas 
da caixona eram destinadas a 
um grupo que adorava suco e 
de forma alguma concordava 
em abrir mão do que recebiam. 
Confusão geral. O que fazer ?

Vamos chamar o conjunto de 
caixas de seguridade social. As 
três caixas são saúde, assistên-
cia social e previdência. A caixa 
maior é a previdência social. 
Teoricamente ela deveria ser 
preenchida pela contribuição 
obrigatória de todas as pessoas 
que tem carteira de trabalho 
assinada. Porém se tiram mais 
laranjas do que põem nessa 
caixa, ela fi ca defi citária. Tem 
que recorrer as demais caixas 
para não parar de atender aos 
aposentados e pensionistas. Os 
jovens põem laranja na caixa. 
Os velhos tiram. Quando há 
uma mudança na pirâmide 
etária, as coisas se complicam. 
Mais gente vai tirar do que 
por. E aí?

Todos os cidadãos direta ou 
diretamente contribuem para 
toda a seguridade social atra-
vés de impostos e contribui-
ções. No entanto para cobrir o 
défi cit da previdência, vai ser 
preciso tirar dinheiro da saúde 
e da assistência social. Ou o 
governo vai ter que destinar 
dinheiro dos impostos que te-
oricamente seriam destinados 
à educação, infra estrutura, 
pagamentos de funcionários, 
ou seja aquilo que os econo-
mistas chamam de “custeio da 
máquina”. E se ainda assim ele 
gastar com tudo isso mais do 
que arrecada com os tributos? 
Vai ter que pedir dinheiro 
emprestado para o mercado, 
ou seja, vai aumentar a dívida 
pública, pagar juros mais altos 
ou... aumentar os impostos.

Dá para ver porque uns 
dizem que a previdência tem 
défi cit e outros dizem que tem 
superávit. Se ela fi car com to-
das as laranjas, tem superávit. 
Se fi car só com as destinadas 
a sua caixa é defi citária. As 
laranjas, ou melhor, os tributos 
são pagos pelos segurados da 
previdência e patrões, mais o  
COFINS – Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade 
Social e a CSLL – Contribuição  
Sobre o Lucro Líquido, ambos 
pagos pelas empresas. De 
quebra vem algumas laranjas 
das loterias e jogos de azar 
bancados pelo governo. Um 
caminhão de laranjas, mas 
ainda assim insufi cientes. Todo 
ano cresce o défi cit e se isto 
persistir, em 20 ou 30 anos 
aposentados e pensionistas 
não terão laranjas. 

A reunião marcada pelos 
catadores de laranjas não é 
pacífi ca, há os que contribuem, 
os que não contribuíram, os 
que contribuíram com pouco 
e recebem integral, os que dei-
xam pensões para as fi lhas, os 
que sonegam, os que fraudam, 
enfi m ajudam a caixa número 
três crescer e fi car grandona. 
Por isso não há laranja que seja 
capaz de preenchê-la. O que 
fazer ? Como outras nações 
tratam do mesmo problema? 
Como impedir que o viés 
político perturbe a solução 
técnica? 

Você está com a palavra. 

(*) É escritor e jornalista da 
RecordNews e R7.com
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Heródoto Barbeiro (*)

As laranjas
da previdência

Brasil é 
um dos 

países mais 
perigosos 

para 
jornalistas

Com quatro jornalistas 
mortos este ano, o Brasil é 
o segundo país do mundo 
que mais matou esses pro-
fi ssionais em 2016, fi cando 
atrás apenas do México, 
que contabiliza 12 mortes, 
e empatado com o Iraque 
(4 mortes).

Até ontem (13), a orga-
nização Repórteres Sem 
Fronteiras (RSF) mapeou 
47 mortes de jornalistas 
no mundo em 2016. A Síria 
contabiliza 7 mortes este 
ano; o Iêmen, cinco; a Líbia, 
três; e o Afeganistão e a 
Somália, duas. Países como 
Ucrânia, Turquia, Sudão do 
Sul e outros registraram uma 
morte.

A violência contra os jor-
nalistas, a independência da 
mídia, o meio ambiente e a 
autocensura, o enquadra-
mento legal, a transparência, 
a infraestrutura e a extorsão 
são critérios usados pela 
organização independente 
RSF para determinar o 
Ranking Mundial de Liberda-
de de Imprensa. O Brasil ocu-
pa a 104ª posição entre 180 
países avaliados. Publicado 
anualmente desde 2002, o 
ranking leva em conta o grau 
de liberdade de que gozam os 
jornalistas, através de uma 
série de indicadores.

Segundo a RSF, a ausência 
de mecanismos de proteção 
nacional para jornalistas em 
perigo, somada à corrupção 
desenfreada no país, tornam 
a tarefa dos jornalistas ainda 
mais difícil. “O panorama da 
mídia continua altamente 
concentrado, especialmente 
em torno de grandes famílias 
industriais, muitas vezes 
perto da classe política”, 
avalia a organização.

O Brasil já soma pelo me-
nos 22 jornalistas assassina-
dos por razões diretamente 
relacionadas com o seu 
trabalho, desde 2012. 

Na maioria dos casos, 
os jornalistas, radialistas, 
blogueiros e outros profi s-
sionais da mídia que foram 
assassinados trabalhavam 
cobrindo e investigando 
temas relacionados à cor-
rupção, à ordem pública e ao 
crime organizado, em espe-
cial nas pequenas e médias 
cidades do país (ABr).

Com 229.699 mortes ao longo 
dos últimos 20 anos, o Haiti é 
o país com o maior número de 
vítimas fatais por catástrofes 
naturais, segundo relatório da 
ONU. O desastre mais mortal 
dos últimos 20 anos foi o ter-
remoto de janeiro de 2010, que 
matou mais de 220 mil pessoas. 
O Haiti passou ainda por três 
anos de seca relacionada ao El 
Niño antes de ser atingido, no 
último dia 4 de outubro, pelo 
furacão Matthew, que deixou 
até agora quase 500 mortos, 
na contagem ofi cial.

Segundo relatório da ONU, 
nenhum país de alta renda apa-
rece nas primeiras posições, o 
que demostra que o número de 
mortes em catástrofes naturais 
é diretamente relacionado aos 
níveis de renda e desenvolvi-
mento. O documento ‘Pobreza 
e morte: mortalidade em desas-
tres 1996-2015’ marca o Dia In-
ternacional para a Redução do 
Risco de Desastres, lembrado 
ontem (13) em campanha para 
reduzir a mortalidade global das 
catástrofes, especialmente em 
comunidades pobres.

A análise de dados de mais 

Em Porto Príncipe, haitianos deixam suas casas, após a chegada 

do Furacão Matthew.

A Polícia Federal (PF) 
prendeu ontem (13) o ex-
governador do Tocantins, 
Sandoval Cardoso. Outro 
ex-governador do estado, 
Siqueira Campos, foi alvo de 
condução coercitiva. Ambos 
são investigados pela Ope-
ração Ápia, defl agrada pela 
corporação em conjunto 
com o MP, o Ministério da 
Transparência, e a CGU. A 
operação teve como objetivo 
desarticular uma organização 
criminosa que atuou em To-
cantins fraudando licitações 
públicas e a execução de 
contratos administrativos ce-
lebrados para a terraplanagem 
e a pavimentação asfáltica em 
diversas rodovias estaduais. 
Participam da operação cerca 
de 350 policiais federais.

Foram cumpridos 113 man-
dados judiciais expedidos pela 
Justiça Federal, sendo 19 de 
prisão temporária, 48 de con-
dução coercitiva e 46 de busca 
e apreensão nas cidades de 
Araguaína, Gurupi, Goiatins, 
Formoso do Araguaia, Riachi-
nho e Palmas, no Tocantins; 

Ex-governador do Tocantins, Sandoval Cardoso.
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PF prende ex-governador 
de Tocantins

Goiânia, Aparecida de Goiânia 
e Anápolis, em Goiás; São Luís, 
Governador Nunes Freire e 
Caxias, no Maranhão; e em Belo 
Horizonte, São Paulo, Brasília 
e Cocalinho (MT).

A investigação apontou um 
esquema de direcionamento de 
concorrências envolvendo ór-
gãos públicos de infraestrutura 
e agentes públicos nos anos de 
2013 e 2014. O foco da inves-
tigação são obras nas rodovias 
licitadas e fiscalizadas pela 

Secretaria de Infraestrutura, 
que correspondem a 70% do 
valor total dos empréstimos 
contraídos. “Essas obras fo-
ram custeadas por recursos 
públicos adquiridos pelo 
estado por meio de emprésti-
mos bancários internacionais 
e com recursos do BNDES, 
tendo o Banco do Brasil como 
agente intermediário dos 
fi nanciamentos no valor total 
de cerca de R$1,2 bilhão”, 
informou (ABr).

Haiti: maior número de mortes 
por catástrofes naturais

de 7 mil desastres ocorridos 
desde 1996 e que causaram a 
morte de cerca de 1,3 milhão 
de pessoas mostra que 90% 
dessas mortes foram em países 
de rendas média e baixa. Em 
geral, terremotos e tsunamis 
são fenômenos que causam 
mais vítimas fatais, seguidos 
de perto de desastres relacio-
nados ao clima. Indonésia, com 
182.136 mortes, e Myanmar, 
com 139.515, seguem o Haiti 
como os países em que mais 

pessoas perderam vidas em 
catástrofes. 

Para o secretário-geral da 
ONU, Ban Ki-moon, o relatório 
é uma “acusação grave à desi-
gualdade”, enquanto países de 
renda alta sofrem com perdas 
econômicas em desastres, 
países de renda baixa pagam 
com suas vidas. Ele defendeu 
a mudança de uma cultura de 
reação para uma de prevenção e 
a construção de resiliência para 
reduzir as mortes (ABr).

16ª Vara Cível da Capital. EDITAL PARA CITAÇÃO DE DANIELLA AMBROGI DE OLIVEIRA E 
BETTINA AMBROGI DE OLIVEIRA, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA POR MARILDA PASSARELLI TUROLA, PROCESSO N° 
0127867-84.2011.8.26.0100, CONTROLE 2011/000881, PRAZO: 15 DIAS. A Dra. Jacira Jacinto 
da Silva, MM. Juíza de Direito da 16ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, Estado 
de São Paulo, na forma da lei FAZ SABER a DANIELLA AMBROGI DE OLIVEIRA e BETTINA 
AMBROGI DE OLIVEIRA, e todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que MARILDA PASSARELLI TUROLA ajuizou a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO, distribuída 
em 18/05/2011, contra ambas, dando o valor da causa de R$141.866,92. Nestas condições foi 
determinada a citação por edital para que no prazo de 15 dias, fluídos após o prazo do edital, 
para que paguem o débito ou apresentem impugnação prevista em lei, sob pena de serem 
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela exequente em sua peça inicial,  bem como 
satisfação do débito mediante a constrição, penhora e adjudicação de seu patrimônio até o valor 
da execução. Não sendo contestada a ação, as rés serão consideradas revéis, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de outubro de 2016. 

Instada a escolher uma can-
ção emblemática do Nobel 
da Literatura, Sara Darius 

disse que o álbum Blonde 
on Blonde, de 1966, “é um 
exemplo extraordinário da sua 
forma brilhante de rimar e do 
seu pensamento pictórico”. A 
representante da Academia 
Sueca lembrou ainda, quando 
questionada sobre a especifi ci-
dade da poesia de Dylan, que 
foi escrita para ser cantada e 
que também Homero e Safo, há 
mais de 2 mil anos, escreveram 
poesia para ser ouvida.

Em 2015, o Nobel da Litera-
tura foi atribuído à escritora 
bielorrussa Svetlana Aleksie-
vitch. Atribuído pela primeira 
vez em 1901, ao francês Sully 
Prudhomme, o Nobel da Litera-
tura, um dos mais mediáticos ao 
lado do Nobel da Paz, é sempre 
anunciado a uma quinta-feira, 
normalmente na primeira se-
mana de outubro, na mesma 

Bob Dylan foi “um grande poeta 
na tradição poética inglesa”

Em uma curta entrevista após anunciar o Nobel de Literatura para o cantor e compositor norte-
americano Bob Dylan, a secretária permanente da Academia Sueca, Sara Danius, disse que Dylan 
mereceu o prêmio por ser ‘um grande poeta na grande tradição poética inglesa’. “Ele encarna essa 
tradição”, disse Sara, lembrando que há 54 anos o cantor, poeta e compositor se reinventa, criando 
novas identidades

algo que a Academia Sueca 
atribuiu a questões de ca-
lendário, mas que os meios 
de comunicação suecos sus-
peitam dever-se à dificuldade 
dos membros em chegar a 
um acordo sobre um nome. 
Desde 1901, quando os pré-
mios Nobel foram atribuídos 
pela primeira vez, foram en-
tregues 108 prémios Nobel 
da Literatura, 14 dos quais a 
mulheres.

Os prêmios Nobel nasceram 
da vontade do químico, enge-
nheiro e industrial sueco Alfred 
Nobel (1833-1896) de doar 
a sua imensa fortuna para o 
reconhecimento de personali-
dades que prestassem serviços 
à humanidade. O inventor da 
dinamite expôs este desejo 
num testamento redigido em 
Paris em 1895, um ano antes 
da sua morte. Os prêmios foram 
atribuídos pela primeira vez 
em 1901.

Cantor e compositor norte-americano Bob Dylan.
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semana em que os outros qua-
tro prêmios criados por Alfred 
Nobel são anunciados.

Este ano, no entanto, o prê-
mio para a área da Literatura 
é o último a ser anunciado, 


