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Brasília - Lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social, no auditório Petrônio Portela, no Senado (Antonio Cruz/Agência Brasil) 

 
No Seminário da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência, que lotou o auditório Petrônio Portela 
do Senado Federal nessa terça-feira (31), um conjunto de profissionais das áreas de economia e direito 
desmistificou os argumentos utilizados pelo governo interino e golpista de Michel Temer para implementar a 
reforma da Previdência. Para eles, na verdade, as mudanças propostas implicam uma série de retrocessos 
para os trabalhadores e a população de baixa renda do país. 
 
De acordo com o professor doutor do Instituto de Economia da Unicamp, Eduardo Fagnani, a Previdência 
Social é um importante pilar de proteção social brasileira, que beneficia diretamente cerca de 30 milhões de 
pessoas em todo território nacional. “Se considerarmos que cada uma dessas famílias têm três indivíduos, 
são 90 milhões de pessoas. Caso tenham quatro, são 120 milhões pessoas. Por isso, é um assunto muito 
sério, não se pode tratar assim. Caso não houvesse a Previdência, 70% dos idosos estariam na linha da 
pobreza, estatística que hoje é de 10%”, afirma Fagnani. O economista acredita que a Previdência não é um 
assunto para ser discutido com objetivos fiscalistas e econômicos de curto prazo. “Se trata da destruição de 
um aparato de seguridade social do Estado, não é de nenhum governo e foi construído em 1988, faz parte 
da Constituição da República do Brasil. É isso o que está em jogo, eles nunca aceitaram as conquistas dos 
movimentos sociais das décadas de 70 e 80 que construíram a Constituição”, explica Eduardo Fagnani. 

 
O economista relembra que na última etapa da aprovação da Carta Magna, o presidente em exercício José 
Sarney realizou um discurso afirmando que os parlamentares deveriam mudar a Constituição porque o país 
seria ingovernável. Em resposta, Ulysses Guimarães afirmou no parlamento que ingovernável era a fome, a 
miséria, a falta de distribuição de renda. Fagnani acredita que esse discurso da ingovernabilidade do país 
persiste até os dias atuais. “Nenhuma reforma na Previdência tem efeito de curto prazo, isso é uma mentira. 
Transferir para a Fazenda o que era da Previdência deixa explícito o objetivo de capturar recursos. Ninguém 
está pensando no papel da Previdência na redução das desigualdades e no combate à pobreza. O maior 
erro cometido pela presidenta Dilma, chama-se Levy, que é o responsável por tudo isso o que está 
acontecendo”, concluiu o economista. 

 
 
 
 

Seminário derruba o mito do déficit da Previdência 
 

http://www.cutbrasilia.org.br/site/wp-content/uploads/2016/05/AC_Lancamento-Frente-Parlamentar-Defesa-Previdencia-Social_003.jpg
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Formada por deputados, senadores e integrantes de mais de 50 entidades que representam o trabalhador do 
setor público e privado, do campo e da cidade, a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência tem o 
objetivo de defender a manutenção dos direitos sociais e uma reforma estrutural da captação de recursos 
nos termos da legislação atual, com o propósito  de garantir a segurança jurídica e atuarial do sistema de 
Seguridade Social. 
 
 
Envelhecimento populacional 
 
De acordo com o economista do Dieese, Frederico Melo, o impacto das mudanças demográficas na 
seguridade social é tratado de forma superficial e com meias verdades pela grande imprensa e os veículos 
de comunicação. “O que vem à mente das pessoas é que a expectativa de vida está aumentando e isso 
conduz à imposição da necessidade da reforma da Previdência. Em primeiro lugar, o envelhecimento 
populacional no Brasil não foi causado pelo aumento na longevidade e sim pela redução da taxa de 
natalidade”, afirma Frederico Melo. 

 
 O economista explica que em média, as mulheres brasileiras estão tendo 1,8 filho e que a longo prazo essa 

taxa significará uma redução considerável na população do país, por volta de 2050. “Acontece que existe um 
motivo para que as mulheres estejam reduzindo a quantidade de filhos. Elas querem entrar no ambiente de 
trabalho e culturalmente no Brasil elas ainda são responsáveis por cuidar dessas crianças. Se houvesse uma 
política efetiva de creches e educação básica, essas mulheres sustentariam os gastos previdenciários, com 
sua produtividade econômica”, explica Frederico Melo, que acredita que o país deve começar a pensar em 
políticas para assistência de idosos também, uma vez que eles agora são uma parcela maior da população. 

 
“Corre o risco das mulheres serem penalizadas novamente, tendo que cuidar dos idosos. É necessário não 
diminuir, mas reforçar as políticas públicas para um melhor caminhar da economia”, explica o economista do 
Dieese. 
 
Os dois argumentos mais alegados pelo governo para a reforma, crise e déficit, foram combatidos por todos 
os palestrantes, que acreditam que a questão central se trata de disposição política. A advogada Thaís 
Riedel acredita que a reforma anunciada é inconstitucional à medida que prevê retrocessos para a 
população. “Os direitos sociais são garantias fundamentais. A proteção prevista pela nossa Constituição são 
essenciais para que a sociedade consiga viver com dignidade, são o valor da sociedade. Não é reduzindo 
direitos que se acaba com a crise, mas melhorando a gestão. Esses direitos foram conquistados com muita 
luta, com morte, sangue e suor e devem ser respeitados”, conclui Thaís Riedel. 

 
http://www.cutbrasilia.org.br/site/seminario-derruba-o-mito-do-deficit-da-previdencia/  
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“Efeito Manada” que levou ao Impeachment acabou, diz cientista político 
 
Para Danilo Martuscelli, da UFFS, a empolgação que abriu caminho para aprovação do afastamento de Dilma 
já desapareceu, e a lógica antipopular da gestão Temer só tende a agravar a crise 

 

O cientista político Danilo Martuscelli, da UFFS 
(Universidade Federal da Fronteira Sul), entende que o 
“efeito manada” que empolgou a votação da 
admissibilidade do impeachment da presidente Dilma 
Rousseff tem perdido força: à medida que cresce a 
resistência nas ruas, “fica feio sair na foto ao lado de um 
governo impopular”, o que tem estimulado os políticos 
oportunistas a “pular do barco”. Mas ele observa que as 
perspectivas de reverter o afastamento de Dilma não estão 
muito claras. 

Martuscelli observa que o governo interino de Michel 
Temer (PMDB) segue uma lógica antipopular e recessiva 
que só tende a agravar a crise política e econômica. Ele 
observa que o grupo do ministro José Serra (PSDB) “está 
tentando ganhar espaço no interior do governo interino, 
valendo-se do desgaste de algumas peças-chave da base 
política de Temer”, como os senadores Romero Jucá e 
Renan Calheiros. 

O professor da UFFS assinala ainda que “nossa frágil 
democracia representativa vem sendo substituída pela 
ditadura da toga”, que é politicamente muito mais 
regressiva, pois os integrantes do Judiciário e do Ministério 
Público nem sequer contam “com o respaldo do voto 
popular”: o País se tornou refém de “uma pequeníssima 
minoria situada no aparelho Judiciário, que se sente 
autorizada a ignorar a decisão das urnas”. 

Em menos de 20 dias, Temer foi obrigado a demitir dois 
ministros em razão da divulgação de conversas. Como 
você interpreta esses vazamentos? 

Os vazamentos dos áudios têm desarticulado politicamente 
o governo interino e têm revelado, ao mesmo tempo, toda a 
arquitetura do golpe. O ex-presidente da Transpetro Sérgio 
Machado chegou a afirmar que, se as investigações da 
Lava Jato continuassem, sobrariam uns seis parlamentares 
no Congresso Nacional. Isso é grave e é um sintoma de 
que muitos dos deputados e senadores devem ter sido 
favoráveis à admissibilidade do impeachment da presidente 
Dilma Rousseff por estarem com rabo preso com algum 
esquema de corrupção. Desde a votação na Câmara não 
param de ser divulgados casos de corrupção envolvendo 
parlamentares pró-impeachment, ou mesmo seus 
familiares. Barrar as investigações da Lava Jato é a palavra 

de ordem mais forte nessas gravações. 

 

 

Entrevista 

O Ministério Público e o Judiciário têm seguido uma 
dinâmica autônoma, alheia à esfera política, ou 
existem sinais de que alguns setores desses poderes 
querem enfraquecer o Executivo ou mantê-lo sob 
tutela? 

 
Os órgãos responsáveis pela aplicação da lei sempre se 
apresentam como instâncias alheias à política, mas, de 
fato, fazem política a todo momento. O que chama a 
atenção na conjuntura mais recente, especialmente na 
atual crise, é a sobrepolitização do Judiciário. A nossa 
frágil democracia representativa vem sendo substituída 
pela ditadura da toga, que é algo politicamente mais 
regressivo, pois nem sequer conta com o respaldo do voto 
popular para suas decisões. Se há sinais de que o 
Ministério Público Federal e o Judiciário estão 
promovendo ações para enfraquecer o Executivo, isso 
não nos deve levar a concluir que tais órgãos contribuirão 
para a consolidação da democracia no país, já que até 
agora tais instâncias, com o apoio da mídia corporativa, 
de uma maioria de ocasião no Congresso Nacional e de 
amplos setores do empresariado, só contribuíram para 
golpear a democracia e a presidente eleita pelo voto 
popular. Enfim, estamos ficando cada vez mais reféns das 
decisões tomadas por uma pequeníssima minoria situada 
no aparelho do Judiciário, que se sente autorizada a 
ignorar a decisão das urnas. 

Temer assumiu o poder prometendo cortes no 
Orçamento e grandes mudanças na Constituição, mas 
já elevou a previsão do déficit fiscal, parou de falar em 
CPMF e parece ter deixado a reforma da Previdência 
para depois. As contradições entre os diversos 
segmentos sociais que apoiaram o impeachment 
podem imobilizar o governo? 

Antes de mais nada, é preciso lembrar que numa das 
últimas pesquisas eleitorais para presidente da República, 
Temer aparecia com apenas 1% a 2% das intenções de 
voto. Temos, portanto, um presidente interino muito 
impopular. No dia que assumiu a Presidência ele quis 
adotar o mesmo lema que os empresários adotaram na 
crise do “mensalão”: “Chega de falar em crise, vamos 
trabalhar”. Ocorre que, diferentemente de 2005, vivemos 
agora sob a combinação explosiva de uma crise 
econômica comum a crise política. Em nenhum dos dois 
planos o presidente interino tem dado mostras de que 
será capaz de superar o quadro atual. Temer nomeou 
meia   dúzia  de   ministros   envolvidos   com   casos   de  
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Entrevista 
 

corrupção; dois ministros já tiveram que deixar os cargos 
por fazerem parte do esquema de inviabilizar as 
investigações da Lava Jato; ele próprio é ficha-suja e está 
inelegível por oito anos; o Congresso Nacional começa a 
acenar contra alguns pontos de sua política de governo; 
diretores da CGU colocaram o cargo à disposição em 
repúdio ao ex-ministro Silveira; cerca de 700 funcionários 
do BNDES prestaram homenagem ao Luciano Coutinho, 
ex-diretor do banco; nas ruas, várias são as manifestações 
reivindicando o “Fora Temer”, organizadas por  artistas,  
estudantes,  sem-terra, sem-teto, sindicalistas,feministas e 

LGBT etc. Está difícil não pensar em crise, 
especialmente quando se observa a lógica 
antipopular e recessiva do ajuste fiscal que o 
governo. 

Ainda não saiu nenhuma pesquisa sobre a aprovação 
ao governo Temer, mas há vários sinais de que ela é 
baixa. A direita abandonou as ruas, enquanto a 
resistência popular contra o golpe está crescendo. 
Senadores como Cristovam e Romário emitem sinais 
de que poderão votar contra o impeachment. Quais 
são as perspectivas de reverter o afastamento de 
Dilma? 

O efeito manada que empolgou a votação da 
admissibilidade do impeachment da presidente Dilma tem 
perdido força. A resistência ao governo tem contribuído 
bastante para isso. Na medida em que cresce mais essa 
resistência nas ruas, fica feio sair na foto ao lado de um 
governo impopular e ser rotulado como golpista. Nessas 
condições, a primeira iniciativa a ser tomada por alguns 
oportunistas de plantão é pular fora do barco. Entendo que 
as perspectivas de reverter o afastamento de Dilma não 
estão muito claras. Mesmo que consiga revertê-lo, não sei 
qual será a capacidade de articulação política que a 
presidente terá para governar. 

De imediato, penso que é preciso observar as ações que 
vem sendo tomadas pelo PSDB, em especial pelo grupo 
comandado pelo ministro interino José Serra. É possível 
operar com a hipótese de que o grupo de Serra está 
tentando ganhar espaço no interior do governo interino, 
valendo-se do desgaste de algumas peças-chave da base 
política de Temer, o que inclui o nome do senador Aécio 
Neves. Mas há também uma ação por fora do governo, 
que busca a anulação da chapa Dilma-Temer. A recente 
eleição de Gilmar Mendes para a presidência do TSE 
pode ser um trunfo importante neste processo. 

 

Link curto: http://brasileiros.com.br/ddxPx   
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Somos mulheres, não mercadoria 

 
 

 
Ando com pressa e com medo deste novo cenário 
político depauperado. Cenário que resgata uma série de 
imundícies no afã de chocar, assustar, desmontar e tirar 
direitos. Além dos velhos e sedentários corruptos da 
oligarquia suja, que por décadas e décadas governou 
esse país, agora, com a tal ponte que já foi parao 
abismo, surgem no primeiro escalão mais corruptos, 
ladrões, facínoras e até estupradores à espreita, 
apresentando propostas. Credo! Onde chegamos? O 
povo brasileiro não merece isso, tanto retrocesso. Com 
esses abutres desgovernando o país, estamos à beira 
do abismo. 

Vivemos num cenário obtuso, de contradições e 
mentiras. E como cantava Cazuza: “a sua piscina está 
cheia de ratos”, “a nossa piscina está cheia de ratos”. 
Os roedores tem uma fome absurda, insaciável. 
Querem a todo custo e mesmo a força, através de 
dados manipulados, implementar o desmonte do país. 
Parte deste desmonte das políticas públicas de 
referência e impacto social, lamentavelmente, estão 
sendo subtraídas. 

Importantes ministérios foram extintos e os demais 
ministérios ocupados por homens brancos e ricos, 
somente por homens e vários deles bandidos, fichas 
sujas que envergonham a nação. Acreditar em quê? 
Acreditar em quem? A Justiça dorme cegamente em 
berço esplêndido, no conluio de acordos vantajosos. 
Envolvida até o pescoço no mar de lama do golpe. 

O Presidente Lula assumiu o governo deste país, em 
2003, trouxe a esperança para milhões de brasileiros 
que foram tirados do mapa da fome, implementou 
políticas públicas de inclusão social jamais vistas antes 
neste país, reconhecidas mundialmente. Essas políticas 
deram voz aos negros, aos idosos, aos jovens, às 
mulheres e aos pobres. 

No início de seu primeiro mandato, foi sancionada a Lei 
Maria da Penha, uma das mais eficazes no combate à 
violência doméstica contra as mulheres de modo geral. 
Foi criada também a Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres SPM, com status de Ministério. Órgão 
essencial para a eliminação das desigualdades de 
gênero. Uma conquista para o empoderamento, através 
da implementação de políticas de gênero e do combate 
à violência de forma transversal. Ministério que foi 
extinto pelo governo ilegítimo, o que nos faz retroceder, 
no mínimo, trinta anos. 

 

 

 

 

 

Virgínia Berriel* 
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Neste governo ilegítimo apenas de homens imbuídos de 
ódio e fascismo explícitos; homens misóginos, machistas, 
sexistas, homens que representam o atraso e a mais 
absoluta vergonha. Estes mesmos homens que 
golpearam a nossa nação, agora, sem nenhum 
constrangimento, sem nenhum pudor ou melhor, sem 
nenhuma vergonha na cara, dão voz a bandidos, 
fundamentalistas e estupradores. 

Estes homens misóginos estupraram publicamente a 
nossa Presidenta, quando a xingaram com palavras de 
baixo calão, num estádio de futebol lotado, na Copa do 
Mundo, para o mundo. Todas as mulheres foram 
xingadas, agredidas, violentadas. O Brasil ficou 
estarrecido com a cultura da violência, do desrespeito à 
chefe da Nação. 

Homens da mídia, banqueiros, uma elite chique e mal 
cheirosa, que está acostumada a violentar a esperança e 
a Democracia. Essa mesma elite que xingou, que 
violentou, também contribuiu para o golpe. É a elite 
fascista que odeia os pobres, os negros, as mulheres. 

Monstruoso, desumano o estupro coletivo da 
adolescente, no Rio, por trinta homens e  a postagem de 
imagens dessa violência brutal, dessa barbárie, nas redes 
redes sociais. Isso não pode ser normal, é muita 
crueldade… Além de chocar o Brasil, chamou atenção do 
mundo. E saber que a cada 11 minutos uma mulher é 
estuprada no país, é sem dúvida, desesperador, 
angustiante... Mesmo sendo crime hediondo os índices 
dessa violência são alarmantes e aumentam nas capitais 
do país. 

O estupro é a mais brutal violência cometida contra uma 
mulher. Demonstra a perversidade e deformação 
machista da sociedade que vê a mulher como uma 
mercadoria, como se tivesse à venda na prateleira de um 
supermercado. Sociedade que coisifica a mulher quando 
esta é a vítima. Sociedade que sempre culpabiliza a 
mulher por ter sido estuprada, por conta do tamanho da 
sua saia ou do seu short, ou porque estava numa festa 
bebendo, ou porque dançava assim ou 
assado,  chamando atenção. Absurdo demais! 

As mulheres são criminalizadas pelo machismo patriarcal, 
pelos políticos indecentes que insistem em projetos de lei 
que são um verdadeiro atentado como o PL 5069 de 
Eduardo Cunha, um projeto de lei que põe em risco o 
direito e o corpo das mulheres, representa retrocesso 
extremo. 

Ando com pressa mesmo e com muito medo desses 
homens que compraram votos e rasgaram a nossa 
Constituição.  Estes mesmos homens estupraram a nossa 
Nação Brasil, para tirar direitos da classe trabalhadora, 
implementando, ajuste fiscal para estrangular, através de 
privatização, terceirização e reformas que vão levar ao 
abismo e a miséria os trabalhadores, os jovens, os idosos 
e principalmente as mulheres. 

 

 

 

 

 

 

A nação Brasil tem medo do crescimento absurdo do 
fascismo, do machismo, da misoginia, do sexismo, de 
todas as formas de opressão e violência vivida pelas 
mulheres, a pior violência, sem dúvida, é a violência 
sexual. O estupro é um crime de morte, pode não matar a 
vida, mas mata a alma da mulher para resto da vida. 

Precisamos pôr fim a cultura do estupro, a banalização da 
violência contra a mulher. Pôr fim a essa barbárie é lutar 
contra todas as formas de machismo. É lutar contra a mídia 
que dissemina conteúdo absolutamente reprovável em 
suas produções e programações diariamente, induz a 
população que a mulher é um objeto. A mídia brasileira 
deforma socialmente e faz isso constantemente. É 
deplorável, mas é verdade e a nós mulheres, cabe uma 
luta sem trégua para informar, conscientizar e desconstruir 
a cultura do estupro. 

Não somos mercadoria, somos meninas, mulheres e temos 
direito de viver com liberdade e alegria. 

 
 

*Executiva Nacional da CUT 
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Dicas 

Documentário de Noam Chomsky aborda concentração de riqueza e democracia 
 

Excelente Documentário "Requiem for the American Dream - Noam Chomsky" 

Sinopse: O intelectual icônico Noam Chomsky apresenta sua visão de como a riqueza e a influência se concentraram nas mãos 

de poucos nos Estados Unidos (e no mundo), influenciam e distorcem a Democracia, desfigurando-a. 

--- OS DEZ PRINCÍPIOS DA CONCENTRAÇÃO DE RIQUEZA E PODER --- 

1. Reduzir a Democracia; 2. Moldar a ideologia; 3. Redesenhar a economia; 4. Deslocar o fardo de sustentar a sociedade para os 

pobres e classe média; 5. Atacar a solidariedade; 6. Controlar os reguladores; 7. Controlar as eleições 

8. Manter a ralé na linha; 9. Fabricar consensos e criar consumidores; 10. Marginalizar a população 

Assista no link 

http://jornalggn.com.br/noticia/documentario-de-noam-chomsky-aborda-concentracao-de-riqueza-e-democracia  
 
PS: Chomsky ao final deixa um recado: “Governo nenhum fará reformas se não for pressionado pelo poder do Povo organizado.” E uma 
esperança: “O que importa são os pequenos atos de pessoas desconhecidas que fundam as bases para eventos significativos da história”. 

 

 
 

 
 
 
 

Organizado por acadêmicos, jornalistas, cientistas políticos, advogados e líderes 
de movimentos sociais que ao longo da crise se reuniram para trocar ideias e 
textos publicados em blogs e em poucos jornais, o livro reuniu 100 autores em um 
total de 450 páginas. 
Naquele momento decidiram botar a boca no mundo e gritar aos quatro ventos 
“Não vai ter golpe!”. E cada um, ao seu estilo e no seu espaço passou a denunciar 
a quebra da institucionalidade democrática no Brasil. 

 

 

Dublê de Eletricista - Um documentário sobre a terceirização 
no setor elétrico brasileiro 
O sindicato que representa a categoria dos eletricitários em Minas Gerais, 
Sindieletro-MG coproduziu o documentário 'Dublê de Eletricista' em 
parceria com a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo, a Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual 
Paulista, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) de 
Piracicaba e o Ministério Público do Trabalho (MPT). O material revela os 
perigos da precarização do trabalho de eletricistas diante de 
terceirizações no setor. 
Produzido e dirigido por Benedito Maia, jornalista, e Carlos Machado, 
Técnico do DIEESE na subseção dos eletricitários de MG. Foi um dos 
vencedores da Mostra CineTrabalho, na categoria "Workers of the World 
Award” 

Assista: https://www.youtube.com/watch?v=PuCoggk8_l8 

http://jornalggn.com.br/noticia/documentario-de-noam-chomsky-aborda-concentracao-de-riqueza-e-democracia
http://jornalggn.com.br/noticia/documentario-de-noam-chomsky-aborda-concentracao-de-riqueza-e-democracia
https://www.youtube.com/watch?v=PuCoggk8_l8
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20 de maio de 2016 | Número 
002 

 

03 de junho de 2016 | Número 004 
  

8º Encontro Estadual do Banco do Brasil  
8º Encontro Estadual da Caixa  
 
Sindicato dos Bancários do Pará 

 
07 e 08/06 

 
 

Encontro Nacional dos Bancos Privados 
 
Hotel Excelsior, que fica na Av. Ipiranga, 770 - 
República, São Paulo - SP. 

 

 

 
 
 

 

04/06 

04 e 05/06 
 

6º EEBAN-MS - Encontro Estadual 
dos Bancários de Mato Grosso do 
Sul - Dourados – MS 

 
Realização é dos Sindicatos dos 
Bancários de Campo Grande e de 
Dourados. 

 

 

Nenhum direito a menos! 
Fora Temer! 
Volta Dilma! 

 
Agenda Dilma 

03/06: Rio Grande do Sul: Ato em Porto Alegre e 

Visita ao Assentamento Eldorado 

15/06: Pernambuco: Ato em Recife e debate na UFPE 

15/06: Paraíba: Encontro com o Governador e Ato em 

João Pessoa 

16/06: Bahia: Encontro com o Governador e Ato em 

Salvador 

20/06: Brasília: Visita à Presidenta do ator Danny 

Glover – Palácio da Alvorada 

21/06: São Paulo: Ato das Mulheres 

23/06: Brasília: Visita de Aleida Guevara e Vandana 

Chiva à presidenta – Palácio da Alvorada  

25/06: Rio de Janeiro: Maricá: Encerramento do 

Festival Utopia 

28/06: Ceará: Ato da Juventude com Dilma, Encontro 

com o Governador e Ato de Rua em Fortaleza 

29/06: Pará: Ato em Belém 

 

http://cut.org.br/noticias/rj-ato-em-defesa-das-empresas-publicas-sera-realizado-no-dia-6-ac93/
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