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AGÊNCIA ESTADO 

O pagamento de ura salário mí
nimo a cada um dos 10,3 milhões de 
deficientes físicos no Brasil acarre
tará uma despesa anual rio US$ 5 
bilhões (Oz$ 775 bilhões), enquanto 
para financiar a aposentadoria a 
mulher apôs os 25 anos de trabalho, 
a contribuição prevldenclárla de pa
trões e empregados, atualmente de 
10%, no máximo, teia de ser elevada 
Imediatamente para lií%. 

As estimativas foram feitas peio 
ex-mlnlstro do Planejamento, Del
fim Netto, constituinte pelo PDS de 
São Paulo, ao mencionar, era entre
vista exclusiva ao Estado, alguns as
pectos do enorme custo financeiro 
do programa social aprovado pela 
Constituinte. Segundo Delfim, "os 
fatos vao mostrar o quanto agimos 
irresponsavelmente, procurando 
distribuir benesses por todos os la
dos, no exercício do mais descarado 
paternalismo estatal, sem nos ad
vertir que há uma conta a ser paga e 
que aifruem terá de pngá-la". 

AUTOFLAGELAÇÁO 

Referindo se ao benefício ofer
tado aos deficientes físicos, o ex-
ministro do Planejamento disse que 
ele é capaz até de estimular a auto-
fíngelaçao, sobretudo entre as ca
madas mais pobres da população, 
como forma de sobreviver pelo resto 
da vida sem necessidade de traba
lhar, em troca, por exemplo, de um 
dedo da mao ou do pé, o que é sufi
ciente para caracterizar a situação 
de deficiente físico. 

Já em relação k aposentadoria 
aos 25 anos de trabalho para a mu
lher, calcula Delfim que a mulher, 
iniciando suas atlvidades no traba
lho aos 14 anos, como geralmente 

acontece tanto no campo como nas 
cidades, aos 39 anos de ela Já estará 
em condições de nposentar-se. Co
mo, segundo estatísticas oficiais, 
sua expectativa de vida gira em tor
no de 04 anos, significa que, após 
aposentar-se, ela ficará mais 25 
anos ganhando sem trabalhar e sem 
nada contribuir para a geração de 
receita necessária ao pagamento 
desse pesado Ónus financeiro. 

Delfim observa que, na monta
gem de qualquer programa de bene
fícios, ou na ampliação dos Já exis
tentes, sáo Indispensáveis os estu
dos atuartais envolvendo a massa 
de contribuintes, sua faixa etária e 
sua capacidade de trabalho, para 
efeito de definir o nível de contribui
ção necessária à formação da recei
ta que garantirá, agora e no futuro, 
o pagamento dos referidos benefí
cios. Embora isso seja primário em 
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qualquer programação prevldenclá
rla, os constituintes revelaram des
conhecer essa realidade e criaram, 
despesas sem Indicar as fontes de 
receita. 

PROBLEMA DE GESTÀO 

Lembrou o ex-mlnlstro do Pla
nejamento que dentro de no máxi
mo seis semanas a nova Constitui
ção estará sendo promulgada e o 
Congresso começará a votar as leis 
ordinárias regulamentadoras dos 
seus diversos dispositivos. É nessa 
hora que os problemas de Inviabili
dade de várias normas constitucio
nais começarão a surgir, principal
mente quando se pretender compa-
tllizar os benefícios ofertados e os 
recursos para financiá-los. 

"E essa responsabilidade — ob
serva Delfim — acabará recaindo, 
sobre o próprio Congresso, ou seja, 
pelos mesmos senadores e deputa: 

dos que, Investidos na condiçRo de 
constituintes, notaram as proposi
ções para atender, na maioria doJ? 
casos, a posições demagógicas ou 
puramente ideológicas, ambas, con
tudo, caracterizadas pela Inconse
quência." 

Delfim acredita que, quãS3ò sé 
tratar do dia r, dia da execução daa 
normas da futura Constituição, fi
cará claro um confronto entre a rea
lidade económico financeira do. 
País e as generosas ofertas constitu-
clonals. "No caso específico doa pro
gramas sociais — observa — soríi 
inevitável esse conflito e nesse caso 
estará em jogo a eficácia da nova 
Constituição, podendo surgir pres
sões para sua reforma com vistas a 
adequá-la a realidade. De outra for
ma, a sociedade terá de concordar 
em pagar a conta, através de um 
aumento cavalar nas contribuições 
prevldenclérias, tanto por parte rio 
empregado como do empregador." 
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