
Reforma da Previdência 

sou de 48 para 73,4 anos e o número 

médio de filhos por família passou de 

6 para 1,7. 

Isto reflete diretamente na sus-

tentabilidade orgânica deste sistema, 

sendo necessária a consideração de 

alternativas. O sistema de capitaliza-

ção, como no pioneiro Chile, consiste 

em uma conta individual pertencente 

ao trabalhador que, ao momento da 

sua aposentadoria, tem direito ao que 

contribuiu mais correção da inflação. 

 Tal discussão no Congresso põe 

em jogo a estabilidade fiscal do país 

nos próximos anos criando turbulên-

cia no mercado financeiro quanto à 

confiabilidade das contas do país. As 

medidas propostas são impopulares e 

recaem fortemente sobre o trabalha-

dor sendo sustentadas pelo já abalado 

capital político do governo Bolsonaro. 

 
João Vitor Villar Schibulski – 2° ano 
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Editorial 
Olá pessoal! 

Está em suas mãos o Jornal, O 

Eco em sua 11ª Edição, referente 

ao mês de março de 2019. Neste 

mês, apresentaremos um texto so-

bre Reforma da Previdência, dada a 

grande importância dessa questão na 

política atual do novo governo. Além 

disso, falaremos sobre a taxa de de-

semprego nesse começo de ano, ela 

mudou ou permanece como em 

2018?.  

Em Quem é? Trazemos um 

pouco sobre a biografia de Thomas 

Piketty, um destaque da economia 

internacional com 47 anos. Não esque-

çam de ver o humor desse mês e nosso 

quadro de eventos, que apresenta a 

data das duas mesas redondas para 

março. Ademais, leiam também 

sobre como foi a recepção dos calou-

ros nesse ano letivo. Boa leitura! 
 

      Cintia Caroline Crispim. 

Quem é Thomas Piketty? 
matemática. Em seguida, no dou-

torado em filosofia, escreveu a tese, 

que tratava da distribuição de renda e 

riqueza.  

Logo após, tornou-se professor 

no Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts, onde ficou até 

1995 quando resolveu retornar a Pa-

ris, e ali passou cerca de  três anos cole-

tando dados relativos a renda.  Após 15 

anos de intensa pesquisa, em 2013, 

publicou a obra que o tornou conheci-

do internacionalmente, “O Capital do 

século XXI”, rendendo ao autor um 

prêmio pela Associação Europeia de 

Economia, que premia economistas 

com menos de 45 anos e que contri-

buíram significativamente à pesquisa 

econômica na Europa.  

Sua obra auxiliou na explicação 

da aparente tendência do capitalismo 

à concentração de renda, ao de-

monstrar que renda está aumen-

tando mais do que a taxa de cres-

cimento econômico. 
 

Maylon de O. Marchioro, 4° ano. 

Thomas Piketty, economista fran-

cês, nasceu em 1971 e iniciou cedo 

sua trajetória, ainda aos 18 anos, 

quando entrou para Escola Superi-

or de Paris, onde estudou economia e 

Em 20 de fevereiro deste ano, foi 

apresentado ao Congresso, pela equipe 

do então Presidente Jair Bolsonaro, 

uma Proposta de Emenda Constituci-

onal que propõe reformas no atual 

sistema da previdência, estabelecendo 

idade mínima para aposentadoria, 

independente do tempo de contribui-

ção, sendo o benefício integral apenas 

a quem contribuir 40 anos, entre ou-

tra medidas. 

O atual sistema em vigor no Brasil 

é o de repartição, em que trabalhado-

res da ativa contribuem com a previ-

dência e pagam o valor despendido 

pelos aposentados. O funcionamento 

desse sistema depende de uma socie-

dade com uma pirâmide etária com-

posta de muitos jovens trabalhando e 

poucos dependentes do recurso. Se-

gundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, desde 1960, a 

expectativa de vida do brasileiro pas-
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Como está o emprego no Brasil no início de 2019? 
Seguindo a tendência regis-

trada em 2018, o início de 2019 

apresenta crescimento nos postos 

de trabalho. Segundo o CAGED, 

o primeiro mês do ano fechou 

com saldo positivo de 34.313 pos-

tos de trabalho. 

Cinco dos oito setores 

econômicos demonstraram cres-

cimento, sendo o setor de serviço 

o principal destaque com saldo 

positivo de 43.449 postos de tra-

balho que representam um cres-

cimento de 0,25% sobre dezem-

bro (2018), no setor de indústria 

de transformação o crescimento 

percentual foi de 0,49%. O setor 

que mais sofreu foi o de comér-

cio, que apresentou saldo negati-

vo de 65.978 postos. 

Uma análise regional dos da-

dos do CAGED nos indica saldos 

positivos para as regiões Sul 

(+0,59%), Centro-Oeste (+0,71%) e 

Sudeste (+0,03%), já nas regiões Norte 

e Nordeste os saldos foram negativos 

de -0,36% e -0,48% respectivamente. 

Apesar de o saldo final positivo, 

os valores apresentados para ja-

neiro de 2019 são percentual-

mente mais baixos que os de ja-

neiro do último ano.  
 

Bruna Fortunato Pereira, 5º ano. 
Larissa Camila dos Santos, 5º ano. 

Eventos 
14 de março 

Mesa redonda:  

ECONOMIA: UM CAMINHO,  

MUITAS POSSIBILIDADES 
 

22 de março 

Mesa redonda: 

MERCADO DE TRABALHO E O 

ECONOMISTA 

Pesquisa: Talubia Maria Eising, 4º ano. 

Humor:  

Recepção dos calouros de Ciências Econômicas - Turma XL 
No dia 18 de fevereiro, iniciaram-

se as atividades acadêmicas do ano 

letivo de 2019 da Universidade Es-

tadual do Oeste do Paraná. Em 
especial, houve a recepção dos 

calouros que ingressaram nos cursos 

de graduação. 

O primeiro dia de aula de Ci-
ências Econômicas começou com 

a apresentação do curso por seu 

coordenador, Prof. Dr Luís Alberto 

Ferreira Garcia, juntamente com os 
professores e acadêmicos do Centro 

Acadêmico, desejando as boas-vindas. 

Após esse momento, os novos aca-

dêmicos participaram do trote de for-
ma voluntária e que tem por costume 

ser praticado no início das aulas para 

marcar a interação inicial entre as tur-

mas nesse novo período. 
Além disso, foram instruídos 
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sobre o trote solidário, que busca 

ajudar instituições beneficentes 

com doações, sendo programado 

pelos veteranos. 
Desejamos a todos os calouros 

um ano letivo, um ótimo curso, 

além de muita garra e perseverança 

nessa caminhada que se inicia. 
Maria Eloísa da Silva Pauli 2º ano. 


