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Ministro Moreira Franco vai apresentar a proposta do governo; especialistas levantarão os pontos
sensíveis; Acompanhe. ‘Estado’ realiza fórum sobre reforma da Previdência; siga 08/12/2017 | 19h38
Ministro Moreira Franco vai apresentar a proposta do governo; especialistas levantarão os pontos
sensíveis; Acompanhe Minuto a minuto 10h08 11/12/2017 Governo e Congresso tentam chegar a um texto
aceitável para votação da reforma da Previdência ainda este ano na Câmara dos Deputados. Entenda
todos os pontos da proposta. 10h05 Participe também do debate no link do Facebook
https://www.facebook.com/economiaestadao/ com a hashtag #estadaoprevidencia 10h03 11/12/2017 Em
instantes começa o segundo painel sobre o cenário atual da Previdência e as perspectivas para os
próximos anos. Participam dessa sessão o presidente do Insper, Marcos Lisboa, o pesquisador da
Fipe/USP Paulo Tafner, o professor da PUC-RJ José Márcio Camargo e a chefe da Assessoria Especial
da Casa Civil, Martha Seillier. 10h01 O ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República,
Wellington Moreira Franco - Foto: Felipe Rau/Estadão 09h57 11/12/2017 ALCKMIN FEZ COM QUE
PSDB SE REENCONTRE COM SUA TRADIÇÃO: O ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da
República, Wellington Moreira Franco, disse durante o Fóruns Estadão que o apoio do governador
Geraldo Alckmin, presidente nacional do PSDB, à reforma da Previdência marca o reencontro do partido
com sua história e tradição. Ao participar de fórum do Estadão sobre a proposta de mudanças nas regras
das aposentadorias, Moreira Franco lembrou que foi o próprio PSDB, durante o governo FHC, que
introduziu o debate da Previdência. (Eduardo Laguna e Karla Spotorno) 09h54 11/12/2017 MOREIRA
FRANCO: acredito na sensibilidade dos deputados. Essa reforma dará consistência ao processo de
recuperação da economia 09h53 MOREIRA FRANCO: queremos acabar com privilégios, com todos os
privilégios 09h52 11/12/2017 MOREIRA FRANCO: as pessoas tem medo da mudança. É natural que a
sensação sobre o que vem é de receio. É natural essa sensação em qualquer governo, seja populista ou
no nosso, mas hoje há muito acesso a informação 09h49 Moreira Franco sobre negociação com
deputados: o que for razoável governo faz 09h47 11/12/2017 Questionado sobre o Placar da Previdência
feito pelo ''Estado'' , Moreira Franco: temos que convencer os deputados. As pessoas que são contra
privilégios precisam conversar, discutir para convencer seus deputados 09h46 11/12/2017 Manifestantes
ligados ao movimento sindical se reúnem na manhã desta segunda-feira, 11, em frente à Fundação
Getulio Vargas (FGV), em Botafogo, zona sul do Rio, em protesto contra a reforma da Previdência. Um
dos auditórios do prédio recebe nesta manhã o seminário "Previdência: o desafio imposto pela
longevidade", organizado pela EPGE, Escola de Negócios e Finanças da FGV, e pelo Banco Mundial. Leia
mais aqui

