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Novo marco fiscal suspenderá concursos públicos, diz Guedes 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou em pronunciamento, que o governo tem compromisso com 

“auxílio, vacinação em massa, reformas” e, principalmente, “com o marco fiscal”, que vedará a realização 
de concursos públicos. 
O ministro participou de um almoço com líderes do Congresso, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco 

(DEM-MG), para discutir a extensão do benefício que ajudou famílias de baixa renda a se estabilizarem em 
meio à crise promovida pela pandemia da Covid-19, entre março e dezembro do ano passado. 
As propostas de Emenda Constitucional (PECs) referentes ao ajuste foram sintetizadas, com o objetivo de 

se criar um novo marco fiscal, que será composto pela união do teto de gastos com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal.  
O texto dispõe que as medidas de controle de gastos serão colocadas em prática se as despesas federais 

obrigatórias ficarem acima de 95% do total previsto. Em casos de emergência, o legislativo pode aprovar 
que a medida seja acionada quando as despesas chegarem a 85%. 
Na prática, com o seguimento do texto, não poderão ser criados cargos ou empregos que aumentem as 

despesas, será interrompida a realização de concursos públicos e não haverá reestruturação de carreiras 
em caso de aumento de despesa. A redução de 25% dos salários dos servidores e da jornada de trabalho 
ficaram de fora da proposta. Esse tema já consta na PEC 186/19, a PEC Emergencial. 

Como se pode perceber, s servidores públicos foram eleitos pelo governo Bolsonaro como os culpados pela 
crise por que passa o nosso país. Essas propostas de ataques ao serviço público são a granada que Guedes 
afirmou que iria jogar no bolso dos servidores. 

Não podemos pagar pela crise! 
#ForaBolsonaro  

 
Democracia, liberdade de imprensa e a escalada autoritária 

Os recentes episódios de ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) por um deputado, incitando a 
violência contra os ministros da Corte, aliado à declaração do presidente sobre o fechamento de jornais 
demonstra o total desrespeito pelas instituições e coloca em risco o Estado Democrático de Direito.  Desde 

a redemocratização do Estado a democracia nunca esteve tão ameaçada quanto nos últimos tempos.  
Nossa democracia vem sofrendo duros golpes. Aliás, o Brasil vive um processo de golpe desde 2016: na 
política, na saúde, na educação, nos direitos. O que coloca o nosso país numa crise sem precedentes. 

Ainda que o Supremo Tribunal Federal, bem como suas decisões, estejam longe de serem perfeitos e 
refletirem os anseios da população, sem eles não há Democracia. São inadmissíveis em um Estado de 
Direito democrático a defesa da ditadura, do fechamento do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal 

Federal (STF). Mensagens defendendo a morte ou a prisão de ministros do Supremo não podem ser 
consideradas exercício de liberdade de expressão. 
Por isso é importante ressaltar que não se pode confundir imunidade (parlamentar) com impunidade. É 

evidente o ataque de milícias contra a democracia, e esse ataque que deve ser rechaçado. 
  
Liberdade de imprensa 

Assim como a saúde e a educação, o acesso à informação também é um direito fundamental, sendo 
legítimo ao cidadão o direito de informar e receber informações. Daí ser inadmissível os constantes ataques 
e a escalada de hostilidade de Bolsonaro e apoiadores conta a imprensa e às instituições democráticas. 

A crise instalada com a pandemia do novo coronavírus escancarou a incapacidade de Bolsonaro em 
administrar o país e deu início a uma escalada de violência com ataques praticados contra a imprensa. As 
habituais ofensas verbais vieram acompanhadas de agressões físicas a jornalistas. 



Bolsonaro não reconhece oposição ao seu trabalho, mas “inimigos” a serem eliminados para não 
atrapalharem a implementação do seu projeto de poder. Precisamos nos organizar contra a escalada 

autoritária e grave ameaça à democracia representada por Bolsonaro. Ataques a outros poderes, a 
jornalistas, a adversários, a ex-aliados, ameaças contra todos… A cada novo ato de Bolsonaro e/ou de seus 
apoiadores o que fica evidente é que não há outra saída a não ser afastá-lo. É isso ou ele destruirá a 

democracia brasileira.  
#ForaBolsonaro 
#ImpeachmentJá 

 

Doenças que dão direito à Aposentadoria por Invalidez 
Conforme a Lei 8.213/91 não há uma lista ou rol definitivo de doenças que dão direito à aposentadoria por 

invalidez. Tem direito ao benefício o segurado da Previdência Social que for considerado incapaz e 
insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Essa condição é 
definida pelo médico perito. 

 
Lei 8.213/91 
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 
insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 
enquanto permanecer nesta condição. 
§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade 

mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 
fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. 
Doenças que dispensam carência 

Há, no entanto, uma lista de doenças que dispensam a exigência de carência para Aposentadoria por 
Invalidez, conforme disposto no artigo 26, da Lei 8.213/91: 
Lei 8.213/91 

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: 
II – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e 
de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for 

acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde 
e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, 
deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam 

tratamento particularizado; (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 
A lista consta no art. 151 da lei 8.213/91 e no anexo XLV, da IN 77/2015 e atualmente conta com as 
seguintes enfermidades: 

Art. 151 da Lei 8.213/91: Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II do art. 26, 
independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, 
após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças:  

 Tuberculose ativa; 
 Hanseníase; 
 Alienação mental; 

 Neoplasia maligna; 
 Cegueira; 
 Paralisia irreversível e incapacitante; 

 Cardiopatia grave; 
 Doença de Parkinson; 
 Espondiloartrose anquilosante; 
 Nefropatia grave; 

 Estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); 
 Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS; 
 Contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada; e 

 Hepatopatia grave. 
Essas doenças, conforme disposto no artigo, dispensam o segurado do regime geral de previdência a 
cumprir a carência normalmente exigida para a concessão da aposentadoria. 


