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'Golpe no Brasil é parte do projeto de recolonização da A. Latina', diz 
prêmio Nobel da Paz Pérez Esquivel 

 Por Marco Weissheimer 

O fim do Brasil e o suicídio do Estado 
O problema com a PEC 241 não se esgota na questão social. Muito mais grave é o enfraquecimento relativo da 
soberania popular 
 

Mauro Santayana 

 

 

Dizem que um chefe mafioso, famoso por sua frieza e 
crueldade no trato com os inimigos, resolveu dar ao filho uma 
Lupara, uma típica cartucheira siciliana, quando este 
completou 15 anos de idade. 
 

Na festa de aniversário, apareceu o filho do prefeito, que havia 
ganhado do alcaide da pequena cidade em que viviam, ainda 
nos anos 1930, um belo relógio de ouro. 
 

Passou o tempo e um dia, como nunca o visse com ela, dom 
Tomazzo perguntou a Peppino pela arma. 
 

Como resposta, o rapaz enfiou, sorrindo, os dedos no bolso do 
colete e tirando para fora um reluzente pataca "cebola", 
respondeu-lhe que a havia trocado com o filho do prefeito pelo 
Omega dourado. 
– Ah, si? 

Gritou-lhe o pai, furioso, lascando-lhe sonora bofetada. 
– E che va fare se, al andare per la strada, passa alcuno e lo 
chiama di cornutto? Que sono le dua e mezza, cáspita? 
 

Esse velho "causo" italiano nos vem à memória, em função da 
lastimável notícia de que a Câmara dos Deputados aprovou e 
enviou ao Senado a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 241, que limitará à inflação a evolução dos gastos do 
Estado brasileiro nos próximos 20 anos. 
 

Nem mesmo nos Estados Unidos, um dos países mais 
endividados do mundo, com quase o dobro da dívida pública 
brasileira, existe um limite automático para o teto de 
endividamento nacional, bastando que este seja renovado ou 
aumentado pelo Congresso. 
 

Como afirmamos em outro texto sobre o mesmo tema, 
publicado em julho deste ano, via Revista do Brasil, com o 

título de "Dívida pública e estratégia nacional – o Brasil na 
camisa de força", não existem nações fortes sem estado forte, 
e isso nos lembra, novamente, os Estado Unidos, que têm 5 
milhões de funcionários públicos apenas no Departamento de 
Defesa. 
 

Se formos considerar o "ocidente", não existem nações 
desenvolvidas sem alto endividamento, como é o caso dos 
países do G7, todos com dívidas públicas brutas ou líquidas 
maiores do que a brasileira, a começar pelo Japão, com 290% 
do PIB e, mais uma vez, pelos norte-americanos, de quem 
somos – apesar de estarmos "quebrados" – o quarto maior 
credor individual externo. 
 

É compreensível que os inimigos da política, enquanto 
atividade institucionalizada, defendam, estupidamente, a 
diminuição do papel do Estado no contexto da sociedade 
brasileira, e, por meio dele, a diminuição do poder relativo do 
povo, com relação a outros setores e segmentos, como os 
banqueiros e os mais ricos, por exemplo. 
 

 

O que não se pode entender é que os próprios deputados e 
senadores sabotem, de forma suicida, o seu poder real e o 
de barganha, enxugando os recursos de que dispõem o 
Congresso e o governo e, em última instância, o Estado, 
para atender seus eleitores, cumprir o seu papel e 
determinar os rumos do país e o futuro da sociedade 
brasileira. 
 

O problema não se esgota na questão social, à qual se 
apega a oposição, quando cita a ameaça que paira, com 
essa PEC, sobre a educação e a saúde 
 

Muito mais grave é, como dissemos, o enfraquecimento 
relativo da soberania popular exercida por meio do voto pela 
população mais pobre. 
 

E, estrategicamente, o engessamento suicida do Estado 
brasileiro, em um mundo em que, como provam os países 
mais desenvolvidos, não existe crescimento econômico sem 
a presença do governo no apoio a empresas nacionais fortes 
– vide o caso da Europa, dos Estados Unidos, da China, dos 
Tigres Asiáticos – em áreas como infraestrutura, tecnologia, 
ciência, e, principalmente, defesa. 
 

Temos de entender que não somos uma republiqueta 
qualquer. 
 

Que nos cabe a responsabilidade de ocupar – sem jogar 
pela janela – o posto de quinto maior país do mundo em 
território e população, que nos foi legado, à custa de suor e 
de sangue, pelos nossos antepassados. 
 

Se formos atacados por nações estrangeiras – que não 
estarão à mercê de semelhantes e estúpidas amarras –, se 
formos insultados e ameaçados em nossa soberania, o que 
vamos fazer quando precisarmos, por meio de 
endividamento – como fazem os Estados Unidos a todo 
momento – aumentar a produção de material bélico e armar 
as nossas forças contra eventuais inimigos externos? 
 

Esperar 20 anos, para que se extinga a validade dessa lei 
absurda que estamos votando agora? Ou gritar, para os 
soldados estrangeiros, quando estiverem desembarcando 
em nossas praias, o índice de inflação do ano anterior e, 
como o filho do mafioso siciliano, informar que horas são 
quando eles estiverem nos chamando de imbecis, agredindo 
nossos filhos e estuprando nossas mulheres? 
 
 
 
http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-
rede/2016/10/o-fim-do-brasil-e-o-suicidio-do-estado-
2414.html 

http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/119/mauro-santayana-o-brasil-na-camisa-de-forca-3863.html
http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/119/mauro-santayana-o-brasil-na-camisa-de-forca-3863.html
http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2016/10/o-fim-do-brasil-e-o-suicidio-do-estado-2414.html
http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2016/10/o-fim-do-brasil-e-o-suicidio-do-estado-2414.html
http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2016/10/o-fim-do-brasil-e-o-suicidio-do-estado-2414.html
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“É preciso tirar o Brasil do vermelho”, “é preciso um ajuste fiscal”, “as 
despesas cresceram demais”, “não tem orçamento que dê conta de tantas 
políticas públicas, de tantos direitos”, “o Estado está inchado”, “o salário 
mínimo e os salários em geral estão muito altos”, “onde já se viu esses 
petroleiros defendendo o próprio umbigo?”, “e estes sem-terra invadindo 
propriedade alheia?”, “o funcionalismo é muito corporativo”... 
Esclarecer o real significado político-econômico e ideológico de tantas e 
tamanhas desinformações, preconceitos e mentiras é uma questão chave 
para impedirmos não só assaltos como os que estão em curso contra a 
Previdência, mas para impedir retrocessos e medidas antipopulares 
entranhadas na Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241 do governo 
interino. 
Afinal, o que está por detrás da campanha contra o Estado e suas 
necessárias políticas sociais é a manutenção da política de rendição à 
submissão ao sistema financeiro, via pagamento de juros e rolagem de uma 
dívida ilegítima. Uma irracionalidade que consumiu somente no ano 
passado R$ 962 bilhões ou 42% do gasto federal. Nada menos de R$ 540 
bilhões foram esterilizados só com juros nos 12 meses até janeiro último, o 
equivalente a 9,1% do PIB.  
Se o Estado é sangrado indevidamente desta maneira, é extorquido 
ilegalmente pelos sonegadores, a parcela mais rica da sociedade. Estudo do 
Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional (Sinprofaz) 
estima que a sonegação fiscal tenha atingido 23,2%% da arrecadação em 
2015, alcançando R$ 453 bilhões, o equivalente a 7,7% do PIB. O valor 
supera em mais de quatro vezes os R$ 111 bilhões, que foi o déficit fiscal da 
União no mesmo ano. Esta mesma parcela abastada é a que berra contra o 
tamanho do Estado. Para esta minoria, o Estado precisa ser grande no 
atendimento aos seus privilégios e pequeno para o conjunto da sociedade. 
E neste jogo de perde-ganha, para que lado está pendendo a balança? 
Conforme dados do próprio Fundo Monetário Internacional (FMI) – 
insuspeito, no caso – entre 1995 e 2015 a despesa total do setor público 
teve uma média praticamente constante em torno de 7,7% do PIB. A 
louvável exceção – que se revelou estratégica para enfrentar os impactos da 
crise internacional e decisiva para impulsionar o desenvolvimento – se deu 
no segundo mandato de Lula, quando foi corretamente ampliada, chegando 
a 10,16% do PIB. Isto foi possível porque a receita do setor público foi 
crescendo progressivamente, o suficiente para sustentar as políticas sociais 
daquele período. 
Durante o primeiro mandato do governo Dilma ocorreu uma forte redução na 
arrecadação do Estado devido aos incentivos fiscais sem contrapartidas e 
também uma drástica redução na contribuição das empresas ao INSS. E, 
mesmo tendo ficado com uma enorme fatia do bolo, os grandes empresários 
usaram e abusaram destes recursos para derrubar a presidenta eleita. 
É fácil observar que não são as despesas que estão fora de controle, mas 
as receitas que foram muito diminuídas, o que levou a enxugar “gastos” 
imprescindíveis para as áreas sociais, com perversas consequências para 
os salários e empregos. 
Para se ter uma idéia do que significou tal montante para os cofres públicos, 
segundo estudos das professoras Lena Lavinas e Ana Carolina Cordilha, o 
Estado brasileiro deixou de arrecadar, de 2010 a 2014, R$ 986 bilhões, 
quase R$ 200 bilhões por ano, valor muito superior ao atual déficit fiscal. 
Para equilibrar a Previdência basta que as empresas voltem a pagar os 
mesmos percentuais que pagavam no passado. E não querer que nós 
paguemos a conta. É simples assim. O resto é conversa fiada de 
“especialista em contas públicas”, escolhidos a dedo pela mídia e pela elite 
dos sonegadores. 
A objetividade dos valores acima citados demonstra que não falta dinheiro, 
sepultando a ladainha de uma hipotética incapacidade do Estado de fazer 
frente às suas responsabilidades legais e constitucionais. Por isso, 
sublinhamos a necessidade de combater os privilégios fiscais – que 
redundam e ampliam as desigualdades sociais – e os diferentes 
mecanismos de transferência de renda do conjunto da sociedade para um 
punhado de milionários. 
Temos, portanto, um Orçamento empobrecido e emagrecido pela 
sonegação e pela elisão, que via de regra vai parar em paraísos fiscais. 
Conforme estudo da organização internacional Tax Justice Network (com 
base em Londres), os super-ricos brasileiros possuíam mais de R$ 1 trilhão 
depositados nestes infernos offshore, o quarto maior montante de um 
ranking de países pesquisados em 2012. De acordo com a instituição, 

 

 

  
 

  

as grandes corporações mais envolvidas neste crime contra a economia 
popular são as que atuam nos setores de mineração, petróleo, 
farmacêutico, comunicações e transporte. Os bancos são um capítulo à 
parte, com certeza ainda mais sujo. 
Estou farto de ouvir que a carga tributária brasileira é alta. Pode ser alta 
para quem paga regularmente, mas certamente bastante reduzida para 
estes ladrões do dinheiro público. Estranhamente não vemos de parte 
da imprensa e do judiciário brasileiro os nomes desses assaltantes. 
Quando recebemos informações, elas nos chegam de fora do país. 
Se queremos um Brasil justo, é preciso definir se o tamanho do Estado 
brasileiro será igual ao Paraguai ou dos países escandinavos (Noruega, 
Suécia e Dinamarca), onde a população mais rica paga mais, 
beneficiando o conjunto da sociedade com creches, escolas e 
universidades gratuitas, excelente qualidade do serviço de saúde 
pública e aposentadorias dignas. Enquanto isso no Brasil e no 
Paraguai... 
Na verdade, diferente do que os grandes conglomerados privados de 
comunicação não se cansam de repetir, a carga tributária de cerca de 
33% em nosso país não é alta (na Escandinávia é de cerca de 45%), 
mas extremamente mal distribuída. A estrutura da carga tributária é 
baseada muito mais sobre o consumo do que sobre a renda e o 
patrimônio. Certa vez, debatendo com um líder empresarial, ele afirmou 
que a carga tributária nos Estados Unidos é inferior à nossa. Afirmei ao 
cidadão que eu trocaria a carga tributária brasileira pela norte-
americana. Com isto, reduziríamos o imposto sobre o consumo, mas 
aumentaríamos substancialmente o imposto sobre renda, herança e 
grandes fortunas. O cidadão ficou em silêncio, bastante pensativo sobre 
sua renda, sua herança e sua fortuna. 
Atualmente, o trabalhador brasileiro que recebe a partir de R$ 1.903,99 
já paga R$ 142,80 de imposto de renda, o equivalente a 7,5% do seu 
salário, e o trabalhador que recebe R$ 4.664,68, paga R$ 869,36 ou 
27,5%. Já quando um empresário retira R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais!) mensais de dividendos para o sustento de sua família, ele não 
paga absolutamente nada de imposto de renda! Isto é, o seu trabalhador 
paga imposto e ele, como patrão, não paga nada. Estes são aqueles 
que bradam contra o tamanho do Estado brasileiro, defendem a reforma 
da Previdência e a PEC 241. Não estão nem um pouco preocupados - 
até porque não utilizam - com a escola pública, com a saúde pública, 
com a Previdência pública e outros serviços que o Estado tem por 
obrigação oferecer à sociedade. 
Nunca esquecerei de um vídeo que assisti sobre trabalhadores no 
campo. Nele aparecia uma menina de cerca de 15 anos responsável por 
cortar toneladas de cana diariamente. Seu rosto parecia o de uma 
senhora idosa, devido ao sofrimento. Querem impor a milhões de jovens 
obrigados a entrar no mercado de trabalho a que se aposentem 
somente aos 65 anos. Diante de tamanha perversão, afirmarmos que a 
reforma da Previdência proposta pelo ilegítimo governo Temer é contra 
a população mais pobre. 
Portanto, não é a classe trabalhadora brasileira, da cidade e do campo, 
do setor público e do privado, que deve ser taxada de privilegiada e de 
corporativos empedernidos. 
Por isso que a reforma tributária é uma das principais necessidades do 
nosso Brasil, que só será plenamente democrático quando não houver 
mais injustiça fiscal, sonegadores e outros ladrões do dinheiro público. 
É hora de começarmos a colocar os pingos nos is e confrontar a mídia e 
a justiça brasileira, que dão sustentação aos privilégios de uma minoria 
sem qualquer identidade com o país e seu povo. 

 
*Presidente da Confederação Sindical Internacional (CSI) 

 
http://cartamaior.com.br/?%2FEditoria%2FEconomia%2FInjustica-fiscal-
e-sonegacao-sustentam-riqueza-de-uma-minoria%2F7%2F37068  

 

 

Injustiça fiscal e sonegação sustentam riqueza de uma minoria  
 
A reforma tributária é uma das principais necessidades do nosso Brasil, que só será plenamente democrático quando não houver mais injustiça 
fiscal.  
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A crise do Brasil capitalista é maior do que a “guinada à direita” 
 

Osvaldo Coggiola 
 
Em agosto-setembro de 2016 tivemos o impeachment da presidente Dilma Rousseff, baseado em argumentos jurídicos e políticos que, se levados 
ao pé da letra e aplicados rigorosamente, derrubariam todos os governos estaduais do país.

1
 O chefão do Bank of America Merrill Lynch(BofA) não 

se fez de rogado para declarar no day after que o impeachment era só a primeira condição imposta ao Brasil pelo capital financeiro internacional: “O 
fluxo estrangeiro não virá imediatamente após o impeachment. Esse evento é apenas o primeiro ponto de um ‘check-list’que deverá ser monitorado 
pelo estrangeiro e que inclui também a aprovação da PEC [241] (Proposta de Emenda Constitucional) de gastos e a reforma da Previdência, entre 
outras reformas” (sic, grifo nosso).

2
 Quem duvidasse que o Brasil continuava e continua, depois de décadas de “desenvolvimento”, antigo ou “neo”, 

uma semicolônia do imperialismo capitalista comandado pelos EUA, já teve suas dúvidas resolvidas. 
Em outubro, como previsto, 144 milhões de eleitores foram convocados para eleger 5.570 prefeitos e mais de 57 mil vereadores dentre 463 mil 
candidatos à função. As abstenções e os votos brancos e nulos bateram todos os recordes precedentes. A muito propalada “grande guinada à 
direita” (crescimento dos candidatos eleitos do PSDB e do PSD, principalmente) que permitiu a eleição de candidatos como “Tião Peidão” (não 
sabemos qual minoria social ou política ele representa) e “Dr. Último” (candidato mais votado em sua cidade), foi simbolizada pela eleição em 
primeiro turno do candidato declaradamente “antipolítico” do partido tucano no maior município do país (São Paulo). 
O PMDB permaneceu como o maior partido municipal com 7.570 vereadores, contra 5.371 do PSDB, 4.745 do PP e 4.639 do PSD, que cresceram 
mais que o partido-ônibus originado na ditadura militar, o qual mantém a hegemonia da política brasileira desde o fracasso das “diretas já” e a 
eleição indireta de Tancredo Neves.

3
 O PMDB, que ora controla o governo federal, além de uma colcha de retalhos de interesses corruptos e 

conflitantes entre si,
4
 caiu, no entanto, de 1.295 prefeituras governadas em 1996, para 933 em 2016. Para os mesmos anos, as cifras do “grande 

vencedor” tucano são de 921 e 709, respectivamente. O resultado politicamente significativo da eleição municipal foi a degringolada do PT, que caiu 
de 630 prefeituras governadas para apenas 256, ou seja, 4,2% dos prefeitos do país (contra 11,5% em 2012). A principal derrota do PT foi, claro, em 
São Paulo, onde concorria à reeleição. A “taxa de reeleição” do PT foi de só 39%, contra 53% do PSDB. O número de candidatos do PT ficou 
reduzido praticamente à metade. 
 

Em agosto-setembro de 2016 tivemos o impeachment da presidente 
Dilma Rousseff, baseado em argumentos jurídicos e políticos que, se 
levados ao pé da letra e aplicados rigorosamente, derrubariam todos os 
governos estaduais do país.

1
 O chefão do Bank of America Merrill 

Lynch(BofA) não se fez de rogado para declarar no day after que o 
impeachment era só a primeira condição imposta ao Brasil pelo capital 
financeiro internacional: “O fluxo estrangeiro não virá imediatamente 
após o impeachment. Esse evento é apenas o primeiro ponto de um 
‘check-list’que deverá ser monitorado pelo estrangeiro e que inclui 
também a aprovação da PEC [241] (Proposta de Emenda 
Constitucional) de gastos e a reforma da Previdência, entre outras 
reformas” (sic, grifo nosso).

2
 Quem duvidasse que o Brasil continuava e 

continua, depois de décadas de “desenvolvimento”, antigo ou “neo”, uma 
semicolônia do imperialismo capitalista comandado pelos EUA, já teve 
suas dúvidas resolvidas. 
Em outubro, como previsto, 144 milhões de eleitores foram convocados 
para eleger 5.570 prefeitos e mais de 57 mil vereadores dentre 463 mil 
candidatos à função. As abstenções e os votos brancos e nulos bateram 
todos os recordes precedentes. A muito propalada “grande guinada à 
direita” (crescimento dos candidatos eleitos do PSDB e do PSD, 
principalmente) que permitiu a eleição de candidatos como “Tião Peidão” 
(não sabemos qual minoria social ou política ele representa) e “Dr. 
Último” (candidato mais votado em sua cidade), foi simbolizada pela 
eleição em primeiro turno do candidato declaradamente “antipolítico” do 
partido tucano no maior município do país (São Paulo). 
O PMDB permaneceu como o maior partido municipal com 7.570 
vereadores, contra 5.371 do PSDB, 4.745 do PP e 4.639 do PSD, que 
cresceram mais que o partido-ônibus originado na ditadura militar, o qual 
mantém a hegemonia da política brasileira desde o fracasso das “diretas 
já” e a eleição indireta de Tancredo Neves.

3
 O PMDB, que ora controla o 

governo federal, além de uma colcha de retalhos de interesses corruptos 
e conflitantes entre si,

4
 caiu, no entanto, de 1.295 prefeituras 

governadas em 1996, para 933 em 2016. Para os mesmos anos, as 
cifras do “grande vencedor” tucano são de 921 e 709, respectivamente. 
O resultado politicamente significativo da eleição municipal foi a 
degringolada do PT, que caiu de 630 prefeituras governadas para 
apenas 256, ou seja, 4,2% dos prefeitos do país (contra 11,5% em 
2012). A principal derrota do PT foi, claro, em São Paulo, onde concorria 
à reeleição. A “taxa de reeleição” do PT foi de só 39%, contra 53% do 
PSDB. O número de candidatos do PT ficou reduzido praticamente à 
metade. 

 
O PSOL não foi beneficiário do declínio abrupto do PT, consideradas as 
cifras nacionais, embora conquistasse resultados significativos, como a 
passagem para o segundo turno em duas capitais, Rio de Janeiro e 
Belém, com 18% e 29% dos votos, com uma provável vitória na segunda 
no segundo turno.  Resultados que não dissimularam seus relativos 
fracassos em Porto Alegre (Luciana Genro, cotada inicialmente para 
chegar ao segundo turno) e São Paulo (Luiza Erundina, que mal 
superou 3%); em Natal, no entanto, seu candidato quase atingiu 10% 
dos sufrágios. Se ganhar em todos os segundos turnos aos quais 

 

chegou, o PSOL passaria a dirigir cinco prefeituras. Sua votação caiu, 
entre o primeiro turno de 2012 e o primeiro turno de 2016, de 2,38 milhões 
para 2,09 milhões de votos. A reconfiguração da esquerda brasileira não 
consistirá na substituição eleitoral do PT pelo PSOL. 
Os partidos “mais à esquerda” (uma definição discutível) não conseguiram 
superar, até acentuaram, sua situação de marginalidade política, se 
apresentando em poucas cidades nas quais não chegaram a obter 0,1% 
dos votos, com a única exceção do PSTU, que obteve pouco mais de 5% 
em uma capital nordestina.  Na véspera da eleição, o partido, que 
hegemoniza a direção da Conlutas, sofreu a cisão de aproximadamente 
40% de sua militância que criou o MAIS, partidário de uma aliança com o 
PSOL e contrário à política levada adiante pela direção do PSTU durante 
o processo golpista, cisão que afetou o já minguado desempenho eleitoral 
do partido. 
Os resultados eleitorais são, portanto, muito precariamente “direitistas”. 
Uma enquete conduzida com critérios e métodos rigorosos estabeleceu 
que “a redução da votação em candidaturas de partidos à esquerda auxilia 
a compreender de onde tem saído uma parte substantiva dos eleitores 
que optaram por não contribuir com a eleição de qualquer candidatura. Ao 
que parece, o crescimento do alheamento eleitoral tem afetado de forma 
fulminante a votação obtida por partidos à esquerda. Ou seja, os votos 
anteriormente captados por um partido como o PT não estão sendo 
convertidos, ou estão sendo convertidos numa taxa muito baixa, para 
outras vertentes políticas ideologicamente próximas”. Em Rio de Janeiro e 
São Paulo, “o não comparecimento às eleições tem contornos muito mais 
característicos de um voto de protesto do que algumas vertentes da 
ciência política recorrentemente enfatizam. Não são apenas erros. Não se 
pode descartar a hipótese de que uma parte substantiva do alheamento 
decorre de ações profundamente deliberadas. E mais, essas ações têm 
perfil, e não se trata de um perfil à direita”. 
 

 
 
Os votos brancos e nulos passaram de 6% em Rio de Janeiro e São 
Paulo, na primeira eleição sob o governo petista (em 2004) para 14% e 
13%, respectivamente, na primeira eleição depois do impeachment. 
Somadas as abstenções, eles passaram de 23-24% para 35-38% no 
mesmo intervalo de tempo, um recorde histórico. Trocando em miúdos (ou 
em números): em torno de 50% do eleitorado do PT, e provavelmente até 
15% do eleitorado do PSOL, optou pela abstenção ou o voto branco ou 
nulo, e isto de maneira “profundamente deliberada”. Este é um dos dados 
principais a ser levados em conta nas propostas circulantes de 
“reconstrução da esquerda”, para a qual não faltam gurus de todas as 
cores “progressistas”. É no mínimo superficial e impressionista estabelecer 
uma conexão direta e sem contradições entre as atitudes estudantis 
referidas à presença da PM na USP, em 2011, e a eleição de João Dória 
em 2015, devido a um suposto “aburguesamento” das “classes 
populares”.
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Opinião 
   A agenda da casa-grande 

Patrus Ananias* 
 
A PEC 241 é a digital do golpe impetrado pelas elites dissociadas do projeto 
nacional, colonizadas e colonizadoras 
Uma pergunta perpassa o coração e a mente de brasileiras e brasileiros que amam 
a nossa pátria: por que o Brasil, com todas as condições positivas que reúne – 
extensão continental, clima favorável, recursos naturais, água e, sobretudo, brava 
gente – ainda não se viabilizou como nação soberana, economicamente forte, 
socialmente justa e saudável do ponto de vista ambiental? O que nos falta? 
A História nos oferece uma pista segura para encontrarmos a resposta. As elites 
econômicas pretensamente brasileiras começaram com os donatários das 
capitanias, os aventureiros portugueses que só buscavam as nossas riquezas, os 
senhores de engenhos e de escravos, os caçadores de índios. 
Continuaram com a escravidão, os senhores das sesmarias, os coronéis do 
latifúndio que se apropriaram e privatizaram o estado. As lutas libertárias dos 
negros escravizados, dos agricultores sertanejos sem terras e sem direitos foram 
brutalmente reprimidas. Palmares e Canudos são os dois símbolos dessas lutas. 
A Revolução de 1930 trouxe importantes avanços, mas não mexeu na estrutura 
fundiária, não levou ao campo os direitos trabalhistas e previdenciários. 
Paralelamente ao domínio das elites detentoras da terra, dos negócios e do dinheiro 
foram crescendo no País os pequenos e médios empreendedores, o associativismo, 
os movimentos sindicais e populares, a consciência social e nacional. O Brasil viveu 
as mobilizações, as escaramuças e os avanços dos anos 1920 que levaram ao 
processo revolucionário de 1930. 
Vencido o período estadonovista, os conflitos inerentes às sociedades democráticas 
retornaram. Getúlio Vargas, filho da casa-grande, lançou discretíssimas pontes em 
relação à senzala. As elites da casa-grande não o perdoaram: Vargas foi levado ao 
suicídio. 
Juscelino Kubitschek mobilizou o País com a construção de Brasília e sua pauta 
desenvolvimentista. A sociedade brasileira chegou junto. Mas as esperanças dos 
anos dourados esbarraram na eleição de Jânio Quadros e a sua renúncia no golpe 
de 1964, quando foram sepultadas as perspectivas das reformas que dariam ao 
Brasil um capitalismo moderno, disciplinado, submetido aos interesses maiores do 
bem comum, do projeto nacional: as reformas agrária, urbana e tributária. 
Depois foi o longo e sofrido período da resistência à ditadura – que se tornou 
parcialmente vitoriosa com o Congresso Constituinte e a Constituição de 5 de 
outubro de 1988 – a Carta que abria as portas para o estado do bem-estar social. 
Os direitos e garantias constitucionais encontraram eficaz aplicação, especialmente, 
a partir do primeiro mandato do presidente Lula: consolidação do Benefício de 
Prestação Continuada, do Programa de Aquisição de Alimentos e do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar; implantação dos programas Luz 
para Todos e Bolsa Família; democratização do ensino e do acesso à universidade 
com o ProUni, o Fies, a criação de dezenas de novas universidades e extensões 
universitárias e de mais de 350 – 350! – escolas técnicas de níveis médio e 
superior. 
Erros ocorreram nos governos Lula e Dilma. Mas aprendemos com as lições da 
História que o golpe que afastou a presidenta Dilma decorreu das políticas públicas 
sociais exitosas. Um golpe impetrado pelas elites dissociadas do projeto nacional, 
colonizadas e colonizadoras, serviçais dos interesses do grande capital 
internacional. 
A PEC 241 é a digital do golpe. Fere fundo a Constituição e, com ela, o Estado 
Democrático de Direito. Fere cláusula pétrea relativa aos direitos individuais. Trava 
os princípios e as normas constitucionais que apontam para o estado do bem-estar 
social; desconstitui todo o capítulo da Ordem Social e, com ele, a rede de proteção 
social que reduziu de forma significativa a pobreza extrema e superou no Brasil o 
tempo da fome, dos retirantes e dos flagelados da seca. 
Tanto mais clara fica a marca elitista e antinacional do golpe quando associamos a 
PEC do desmonte com outras iniciativas do governo ilegítimo: a privatização da 
Petrobras e a entrega das nossas riquezas petrolíferas; a Medida Provisória 
746 que retira da escola secundária o conhecimento e a reflexão crítica e se articula 
com a Escola sem Partido que será, na verdade, a escola do partido único – o 
Partido da Escola sem Partido. 
Está bem anunciada a reforma da Previdência, para retirar direitos dos pobres como 
trabalhadoras e trabalhadores do campo, e está bem anunciado o fim progressivo 
dos direitos trabalhistas. É a casa-grande impondo ao País a sua agenda. São as 
elites brasileiras cumprindo, rigorosamente, o seu triste papel histórico denunciado 
por Darcy Ribeiro e outros estudiosos. 
Não vão prevalecer sobre a irreprimível vocação do Brasil para encontrar-se 
consigo mesmo na liberdade, no desenvolvimento e na justiça social. Mais dia, 
menos dia, as desnacionalizadas elites brasileiras ficarão à margem da História. 
 
*Ex-ministro do Desenvolvimento Social e do Desenvolvimento Agrário, é deputado 
federal pelo PT-MG 
 

http://www.cartacapital.com.br/politica/a-agenda-da-casa-grande    
  

 

É ilógico que o Congresso fique sujeito a um juiz de 
1ª instância, e não ao STF 

 
Janio de Freitas* 

 
 
O esbravejar de associações de juízes e de procuradores contra 
um protesto do presidente do Senado não é, apenas, mais uma das tantas 
manifestações de corporativismo com que tais categorias se privilegiam. A 
reação desproporcional teve também a finalidade de depressa encobrir, com 
o barulho exaltado, uma ordem judicial vista como abusiva. É dar as costas 
à democracia. 
Nem por ser quem é, Renan Calheiros está impedido de ter, vez ou outra, 
atitudes corretas. Se a forma como o faça for descabida, e no caso foi, não é 
o sentido da atitude que deve pagar. Mesmo porque, se falarmos em 
democracia, defender a soberania relativa do Congresso é tão democrático 
quanto invadi-lo policialmente não é. 
Ainda não consta, embora não falte muito, que os cidadãos –quaisquer 
cidadãos –tenham perdido o direito de verificar se seus telefonemas, sua 
correspondência, sua casa e trabalho, enfim, sua intimidade, estão sendo 
violados. Mesmo a ordem judicial para a violação não cassa tal direito, pois 
se é desconhecida do vigiado. E não só por ordem judicial há violações à 
intimidade. É só constatá-lo nos anúncios de detetives particulares e seu 
instrumental de violações remuneradas. 
É inesquecível o caso criado por Gilmar Mendes quando, gravado em 
telefonema no seu gabinete, acusou Lula de instaurar o estado policial. Um 
escarcéu. Nelson Jobim foi à Câmara, com prospectos de uma aparelhagem 
que o Exército comprara e, a seu ver, era a usada para gravar Mendes. 
Logo se viu que Jobim só mostrara o que era, de fato, uma propaganda na 
internet. E a gravação foi feita pelo próprio amigo telefônico a quem o 
ministro do Supremo pedira, para sua enteada, um emprego boca-rica no 
Senado. 
Gravadores clandestinos do SNI foram encontrados por "varreduras" em 
muitos gabinetes da ditadura. Fernando Henrique foi gravado manipulando a 
"privatização" da Vale. Depois que Eduardo Cunha deixou a presidência da 
Telerj, evidências de gravações clandestinas tornaram-se epidêmicas no 
Rio. Até que foi descoberta, perto de uma instalação da FAB no centro, uma 
central onde foram presos um ex-técnico da Telerj e um sargento. Na Barra 
da Tijuca, foi localizada uma central chefiada por um coronel. Em São Paulo, 
usar apelidos e metáforas era frequente em muitos círculos. Nunca deixou 
de sê-lo por completo, mas mudou: agora é o permanente. A insegurança no 
país, pela bandidagem ou pelos novos poderes, torna as "varreduras" 
aconselháveis: hoje, até a palavra amigo é associada a crime. 
Fazer "varredura" é ilegal? Não. Ou sim, desde que direitos, vários, ficaram 
à mercê do que pretenda um procurador ou um juiz das novas forças – 
poucos, ainda bem. A conclusão deles, de que "as 'varreduras' nas casas de 
três senadores e de um ex-presidente eram obstrução à Lava Jato", carece 
de sentido. Ninguém está obrigado a se sujeitar à hipótese de que esteja 
com suas conversas sob gravação. Impedir de ter a intimidade violada 
clandestinamente não é obstrução ilegal. Além disso, nem houve obstrução 
prática, por falta do que fosse obstruível. 
Grampo ilegal foi posto na cela de Alberto Youssef por policiais federais, em 
Curitiba. Alguns dos que faziam campanha nas redes contra Dilma e o PT e 
pró-Aécio, o que hoje se pode ver como uma das primeiras evidências da 
missão político-ideológica que tinham. Têm. Mas a gravação clandestina e a 
propaganda ficaram nisso mesmo: certas ilegalidades são mais legais do 
que a lei, a depender do policial, procurador ou juiz que as cometa. 
Como disse a presidente do Supremo, Cármen Lúcia, "cada vez que um juiz 
é agredido, eu e cada um de nós juízes é agredido". Sem ressalvas. Logo, 
não importa o que o juiz faça. Calheiros fez pequena agressão verbal ao juiz 
de primeira instância que mandou a PF apreender equipamentos do 
Senados e prender quatro da Polícia Legislativa. 
Se um congressista só pode ser processado e julgado pelo Supremo, no 
mínimo é ilógico que o próprio Congresso fique sujeito a um juiz de primeira 
instância, e não a decisões do Supremo. Ainda mais se a ordem é de que a 
Polícia Federal, dependência do Executivo, arrebate bens patrimoniais do 
Poder Legislativo. 

 
*Colunista e membro do Conselho Editorial da Folha 
 
 
http://m.folha.uol.com.br/colunas/janiodefreitas/2016/10/1826672-e-
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Nenhum país adotou teto de gastos como o da PEC 241 
 

Étore Medeiros* 
 
Regras são menos rigorosas nos sistemas adotados ao redor do mundo, e impacto da crise de 2008 levou a alterações no regime para evitar que 
estragos fossem maiores. 
“Vale a pena destacar casos positivos da fixação de teto de gastos. Todos os países que adotaram essa sistemática recuperaram sua economia. A 
Holanda, por exemplo, adotou limites em 1994, conseguiu reduzir a relação dívida/PIB de 77,7% para 46,8% e enxugou as despesas com juros de 
10,7% para 4,8% do PIB. Ao mesmo tempo o desemprego caiu de 6,8% para 3,2%.” – Trecho do relatório da PEC 241 na Câmara, de autoria do 
deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS) 
A fixação de um teto para os gastos públicos, defendida pelo governo Michel Temer (PMDB) com a Proposta de Emenda à Constituição 241/2016 
(PEC 241), tem sido adotada ao redor do mundo desde meados dos anos 1990. Pioneira ao aderir a esse tipo de controle, a Holanda foi usada 
como exemplo por Darcísio Perondi (PMDB-RS) na Câmara dos Deputados. O Truco no Congresso – projeto de checagem da Agência Pública, 
feito em parceria com o Congresso em Foco – verificou um trecho do relatório escrito pelo deputado, que defende a aprovação da iniciativa. O 
parlamentar citou números positivos do país europeu, e escreveu ainda que todos os que implantaram a medida recuperaram a sua economia. Será 
que as informações usadas por Perondi estão corretas? 
A PEC 241 define um limite para os gastos do governo federal, que durante 2o anos só será corrigido pela inflação do ano anterior – se aprovada 
em 2016, a medida valerá até 2036. Qualquer mudança nas regras da PEC só poderá ser feita a partir do décimo ano, e será limitada à alteração 
do índice de correção anual. 
A proposta retira dos próximos governantes parte da autonomia sobre o orçamento. Isso porque a PEC 241 não permitirá o crescimento das 
despesas totais do governo acima da inflação, mesmo se a economia estiver bem. E só será possível aumentar os investimentos em uma área 
desde que sejam feitos cortes em outras. 
Economistas têm advertido para os efeitos colaterais que a medida poderá causar, como a redução nos investimentos em saúde e educação, 
a perda do poder de compra do salário mínimo, entre outros. Ainda assim, a medida avançou rapidamente e já passou em primeiro turno no 
plenário da Câmara, por 366 a 111 votos, no dia 10 de outubro. Se passar pela votação em segundo turno, prevista para esta terça-feira (25), a 
matéria segue para o Senado Federal, que pode aprová-la ainda em 2016. 
O teto é igual para todos? 
Perondi afirmou que “todos os países que adotaram essa sistemática recuperaram a sua economia”. Um levantamento do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) que analisou regras fiscais em 89 países entre 1985 e 2015, consultado pelo Truco, mostra, no entanto, que o modelo não é 
igual em todos os lugares. Logo, não é possível falar em uma mesma “sistemática”. 
A Holanda adota um limite de gastos desde 1994. O teto vale para um período de quatro anos e inclui quase todas as despesas, como saúde, 
seguridade social e o pagamento de juros da dívida pública. A partir de alguns critérios, o governo faz uma previsão – em geral, depois de negociar 
com os partidos da base de apoio – que ele mesmo terá de cumprir. São permitidos aumentos nos gastos após a previsão inicial, desde que seja 
comprovada a existência de recursos. 
Diferentemente da PEC 241, o modelo holandês impõe um limite também ao pagamento de juros da dívida pública. Isso deixou de acontecer entre 
2007 e 2010, quando esse tipo de despesa foi excluída do teto. A crise econômica de 2008 levou ainda à exclusão, no teto, de certos benefícios e 
programas de assistência social e desemprego, entre 2009 e 2010. Mudanças como essas, para reagir a pressões econômicas internas e externas, 
não serão possíveis durante a vigência da PEC 241, caso ela seja aprovada sem alterações. 
As regras de limitação para gastos foram adotadas de forma pioneira também na Suécia e Finlândia. Assim como ocorre na Holanda, o regime 
usado nos dois países tem diferenças em relação à PEC 241. Em 1997, a Suécia criou um rígido sistema de teto de gastos, que não permite 
alterações nos limites estabelecidos, mas válidos por três anos – não por 20, como quer Temer. 
Na Finlândia, após mais de uma década tentando implementar um limite anual de gastos, o país estabeleceu um teto válido por quatro anos, em 
2003. O governo seguinte manteve o regime, introduzindo alterações para torná-lo mais flexível. As limitações para o crescimento das despesas 
atingem hoje cerca de 75% das despesas federais finlandesas. Suécia e Finlândia não impõem valores máximos para os gastos com juros da dívida 
– o que também ocorre na PEC 241. 
Também pioneira no teto, a Dinamarca limitou o crescimento real (acima da inflação) dos gastos a 0,5% ao ano, em 1994. O índice foi elevado para 
1% entre 2002 e 2005. Após alterações nos anos seguintes, entrou em vigor, em 2014, uma lei que determina limites estabelecidos pelo parlamento 
a cada quatro anos e que vale para estados e municípios, além do governo federal. 
A União Europeia adota uma regra com metas específicas por país, mas que, em geral, limita o aumento das despesas ao mesmo porcentual 
previsto para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em médio prazo. Além de excluir dos limites os gastos com benefícios para 
desempregados, a regra permite um aumento mais veloz das despesas, desde que amparado por um crescimento de receitas. 
No Japão, as metas de gastos estabelecidas em 2006 deveriam ser seguidas por cinco anos, mas foram abandonadas em 2009, devido à crise 
econômica. Desde 2011, o país passou a proibir qualquer aumento nos gastos federais de um ano para o outro, com exceção daqueles 
relacionados ao pagamento da dívida pública – que preocupa por já ter ultrapassou duas vezes o valor do PIB. 
O Kosovo limitou o aumento dos gastos, em 2006, a 0,5% ao ano em termos reais (acima da inflação). A medida foi descumprida e teve a 
abrangência reduzida, em 2009, passando a valer somente para os municípios. A Bulgária também passou por problemas com os limites 
estabelecidos em 2006, que não permitiam que as despesas excedessem 40% do PIB. Após furar a meta, a regra foi suspensa em 2009 e voltou a 
vigorar em 2012, não mais como um acordo político, mas com força de lei. 
Na maior parte dos países, a regulação dos gastos é feita por meio de leis ordinárias ou de acordos políticos, como é o caso holandês. Os únicos a 
terem os modelos incluídos na Constituição, como defende o governo Temer, são Dinamarca, Georgia e Singapura. 
Ou seja, a PEC 241 não repete o regime adotado por nenhuma outra nação, tendo como principais diferenças o longo prazo (20 anos), a correção 
do teto de gastos apenas pela inflação e a inclusão da norma na Constituição. 
 
Todos os países recuperaram a economia? 
Perondi exagerou ao dizer que “todos os países que adotaram essa sistemática recuperaram a sua economia”. Em alguns casos, o teto foi 
desrespeitado ou precisou ser modificado – o que será bem difícil de acontecer na proposta brasileira. Também distorceu dados ao citar os números 
sobre a economia da Holanda: “A Holanda, por exemplo, adotou limites em 1994, conseguiu reduzir a relação dívida/PIB de 77,7% para 46,8% e 
enxugou as despesas com juros de 10,7% para 4,8% do PIB. Ao mesmo tempo o desemprego caiu de 6,8% para 3,2%.” 

 
Leia a íntegra da matéria em http://apublica.org/2016/10/truco-nenhum-pais-adotou-teto-de-gastos-como-o-da-pec-241/  
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http://apublica.org/2016/08/truco-checamos-se-a-pec-241-reduz-garantias-constitucionais-em-educacao-e-saude/
http://www.brasilpost.com.br/2016/10/11/pec-gastos-salario-minimo_n_12446794.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/517619-CAMARA-APROVA-PEC-DO-TETO-DOS-GASTOS-PUBLICOS-EM-1-TURNO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/517619-CAMARA-APROVA-PEC-DO-TETO-DOS-GASTOS-PUBLICOS-EM-1-TURNO.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-10/renan-diz-que-senado-vota-pec-dos-gastos-ate-o-fim-do-ano
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-10/renan-diz-que-senado-vota-pec-dos-gastos-ate-o-fim-do-ano
https://www.imf.org/external/datamapper/FiscalRules/Fiscal%20Rules%20at%20a%20Glance%20-%20Background%20Paper.pdf
http://apublica.org/2016/10/truco-nenhum-pais-adotou-teto-de-gastos-como-o-da-pec-241/
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 O que faremos com o Aquífero Guarani? 
  
Proteger a biodiversidade deveria ser um dos princípios basilares de quem deseja 
manter o Brasil como potência agropecuária 

 Rui Daher 

 
Um gigante na linha de mira da privatização? 

 
O fato de o Brasil ter chegado, neste século, a uma potência agropecuária mundial deveu-se 
à extensão de seu território, às condições edafoclimáticas de sua posição geográfica e a 
uma vocação negocial e laboral secular, o que permitiu alta diversificação de culturas para 
os mercados interno e externo. 
Enquanto perduraram os períodos extrativistas e monocultores, a agricultura brasileira era 
forçada a abrir portas e pernas ao comércio internacional, dominado pelo hemisfério norte 
que cedo se industrializou e agregou tais valores às suas ações imperialistas. Seus alvos 
estavam em nações sul e centro-americanas e africanas. 
Aqui, exceto em raros períodos, pouco aconteceu através de ações de Estado planejadas e 
com vocação distributiva.  
O vetor negocial e empresarial foi realizado na raça e no peito, este, muitas vezes, fardado 
com a camiseta do Vasco, na faixa e em remelexos de gafieira, que assim são nossas leis 
quando simpatizam com alguém. 
Tenho insistido. Para manter e expandir essa expressividade por mais algumas décadas, 
pelo menos até a eclosão da III Guerra Mundial, a agropecuária brasileira precisa firmar três 
posições: coragem para baixar custos com a inclusão de insumos naturais em seus 
manejos; priorizar a agricultura familiar para mais inseri-la no agronegócio; e defender a 
biodiversidade com unhas e dentes. De muito importante, nada mais, pois ou está feito ou 
não depende de nós. 
São justamente esses os temas basilares da agropecuária que temos levado como Deus fez 
a mandioca, de qualquer jeito ou, quando não, dando-lhe formas que atendam interesses 
políticos paroquiais e geopolíticos externos. 
O Aquífero Guarani, por exemplo. Para alguns estudiosos o maior manancial de água doce 
subterrâneo do planeta. Descoberto em 1996 pelo geólogo uruguaio Danilo Anton, é uma 
dádiva eminentemente “Mercosulina”, pois localizada em Brasil (69%), Argentina (21%), 
Paraguai (5%) e Uruguai (5%). 
Com área total de 1,2 milhão de km² e capacidade de abastecer 400 milhões de pessoas, os 
840 mil km² brasileiros espalham-se por oito estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-
Oeste. Seria de grande importância para a estratégia futura do País, certo? Não muito. 
Há décadas, grandes conglomerados multinacionais se interessam em explorar trechos do 
manancial que atendem às suas posições logísticas e produtivas. Preocupados, em 2003, a 
Organização dos Estados Americanos (OEA) e o Banco Mundial criaram um fundo de apoio 
para Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, e nele incluíram o Aquífero 
Guarani. 
Recentemente, na levada que a política neoliberal sugeria no passado, agora oficializada 
por um golpe de Estado, alguns departamentos e técnicos da Agência Nacional de Águas 
(ANA), sob condição de anonimato, têm revelado a presença do aquífero em lista dos bens 
públicos privatizáveis. 
Claro que as folhas e telas cotidianas, apoiadoras do impeachment da eleita presidente 
Dilma Rousseff, não têm tratado do assunto, ocupadas que estão em arrecadar as 
generosas verbas de publicidade que mereceram pela “mãozinha” dada (sugiro a excelente 
matéria de Sergio Lírio na mais recente edição impressa de CartaCapital). 
Em encontros reservados, o presidente empossado pelo golpe e grandes empresários 
discutem incluir concessões de até mais de 100 anos para exploração do Aquífero Guarani, 
dentro do Programa de Parceria e Investimento (PPI) do novo governo da velha camarilha. 
Nestlé e Coca-Cola estão na parada. Resta conhecer a posição do Ministério do Meio 
Ambiente, hoje comandado por Sarney Filho (PV-MA). 
Governos brasileiros entreguistas agem da mesma forma que clubes de futebol quebrados. 
Vendem os principais craques ou as promessas do futuro. 

 
 
http://www.cartacapital.com.br/economia/o-que-faremos-com-o-aquifero-
guarani?utm_content=buffer89dc0&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm
_campaign=buffer  
 
 

 
 
 
 
 
Brasil volta a ter maior peso no 
lucro do Santander  
 
Felipe Marques e Talita Moreira  
 
 
 

A unidade brasileira do Santander voltou a 
representar a maior contribuição individual para 
o lucro do grupo, ultrapassando o Reino Unido. 
(Leia matéria aqui: 
http://www.valor.com.br/financas/4756251/opera
coes-no-brasil-ajudam-desempenho-do-
santander-global-no-trimestre)  
 
No acumulado de nove meses encerrados em 
setembro, o Santander teve lucro atribuído de 
4,6 bilhões de euros, sendo que 20% vieram do 
Brasil, 19%, do Reino Unido e 14%, da 
Espanha. 
Em junho, O Brasil representava 19% do 
resultado acumulado nos seis primeiros meses 
do ano e o Reino Unido, 20%. A Espanha 
respondia por 15%. 
A mudança de posições reflete, de um lado, a 
forte desvalorização da libra esterlina após e 
referendo que decidiu que o Reino Unido vai sair 
da união Europeias e, de outro, o aumento 
significativo da margem financeira das 
operações brasileiras, especialmente quando 
convertidas em euros.  
 
http://www.valor.com.br/financas/4756291/brasil-
volta-ter-maior-peso-no-lucro-do-santander  
 

http://www.cartacapital.com.br/Plone/colunistas/rui-daher
http://www.cartacapital.com.br/economia/o-que-faremos-com-o-aquifero-guarani?utm_content=buffer89dc0&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.cartacapital.com.br/economia/o-que-faremos-com-o-aquifero-guarani?utm_content=buffer89dc0&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.cartacapital.com.br/economia/o-que-faremos-com-o-aquifero-guarani?utm_content=buffer89dc0&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.valor.com.br/financas/4756251/operacoes-no-brasil-ajudam-desempenho-do-santander-global-no-trimestre
http://www.valor.com.br/financas/4756251/operacoes-no-brasil-ajudam-desempenho-do-santander-global-no-trimestre
http://www.valor.com.br/financas/4756251/operacoes-no-brasil-ajudam-desempenho-do-santander-global-no-trimestre
http://www.valor.com.br/financas/4756291/brasil-volta-ter-maior-peso-no-lucro-do-santander
http://www.valor.com.br/financas/4756291/brasil-volta-ter-maior-peso-no-lucro-do-santander
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O Brasil vai parar dia 11 de novembro 
 

CUT conclama trabalhadores a paralisarem por nenhum direito a menos 
   

Por Luciana Waclawovsky e Paula Brandão 
 

 
A Direção Executiva Nacional da Central Única dos Trabalhadores (CUT), reunida nesta quarta-feira (26) em Brasília, 
reafirmou o dia 11 de novembro como Dia Nacional de Greve e Paralisações, organizado pela CUT em conjunto com as 
demais centrais sindicais e diversas entidades dos movimentos sociais que compõem as frentes Brasil Popular e Povo Sem 
Medo. 
  
Durante a reunião, dirigentes das entidades CUTistas que representam os mais diversos ramos e categorias 
profissionais  atualizaram o quadro organizativo das ações previstas nos estados, deram informes sobre o andamento das 
assembleias e plenárias que estão sendo realizadas nas bases e que vários setores já sinalizaram positivamente para 
paralisação no dia 11. 
  
A Executiva também reafirmou os eixos que levarão às ruas de todo o País: 
  
Contra a PEC 241 que congelará por 20 anos os investimentos em serviços públicos essenciais à população, especialmente 

nas áreas da Saúde (Sistema Único de Saúde) e Educação (pública e gratuita), até o não reajuste do Salário Mínimo, que 
atinge especialmente os aposentados. 
  
SAÚDE: A medida atingirá em cheio o atendimento do SUS. Programas como o Saúde da Família, remédio grátis - 
especialmente os de alto custo -, o SAMU, medidas de prevenção e combate à dengue, zika e chikungunya, tratamento e 
prevenção do HIV e DSTs, gripe H1N1, campanhas de vacinação e outros serviços serão gravemente afetados por falta de 
investimento do atual governo. Isso afeta também os hospitais públicos, além dos convênios com as Santas Casas e 
hospitais filantrópicos. 
  
EDUCAÇÃO: Vai faltar dinheiro para construção, manutenção e reforma de escolas e creches; os salários dos professores 
ficarão congelados e não haverá novas contratações. Material e uniforme gratuito, merenda, transporte escolar serão 
cortados ou reduzidos. Programas como Fies e o Pronatec estão suspensos e não terão novos contratos. O governo 
ilegítimo acabou com o Ciência sem Fronteiras, bolsas para estudantes e pesquisadores, e cortou quase pela metade as 
verbas para universidades. Além disso, foram cancelados programas de alfabetização de jovens e adultos. 
  
Contra a Reforma da Previdência, cuja principal promessa do governo sem voto é punir quem mais contribuiu com o 

benefício, garantindo aposentadoria somente a partir dos 65 anos para trabalhadoras e trabalhadores. É importante destacar 
que a Constituição prevê que a Previdência é parte de um sistema amplo,  a Seguridade Social – que além das 
aposentadorias inclui outro importante programa que também está ameaçado: o Sistema Único de Saúde (SUS). 
  
Em defesa do emprego: contra a reforma trabalhista que retira direitos garantidos e conquistados pela classe trabalhadora 

desde a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), implementadas há 73 anos. Um dos pontos de maior pressão da atual 
agenda governamental é a terceirização, que irá beneficiar diretamente os patrões, precarizando as relações de trabalho. 
  
Em defesa do Pré-Sal: patrimônio do povo brasileiro, a maior riqueza natural do País deverá ser entregue a multinacionais 

estrangeiras que estão de olho nas produções brasileiras recém descobertas. O Brasil hoje é o detentor da terceira maior 
reserva de óleo leve e gás natural do planeta, o que faz com que o País seja uma potência energética e uma promessa na 
exportação de petróleo. Durante o governo Lula foi aprovada Lei no Congresso Nacional e sancionada em 2013 no governo 
Dilma Rousseff, garante a destinação dos recursos do Pré-Sal para a Saúde (25%) e Educação (75%).   
 
http://cut.org.br/noticias/o-brasil-vai-parar-dia-11-de-novembro-5c61/ 

http://cut.org.br/noticias/o-brasil-vai-parar-dia-11-de-novembro-5c61/
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Programa de Formação de Formadores/as Inicial 

 
Calendário dos Módulos: 
Módulo I - 04, 05 e 06 de novembro de 2016. 
Módulo II - 03, 04 e 05 de fevereiro de 2017. 
Módulo III – 07, 08 e 09 de abril de 2017. 
Módulo IV – 12, 13 e 14 de maio de 2017 

 

 

 

 
Escola de Formação Sindical da 
CUT Chico Mendes na Amazônia – 
EFSCMA-CUT 

 
 

A difícil democracia: reinventar as esquerdas 

 

 

A difícil democracia: reinventar as esquerdas, de Boaventura de Sousa Santos – eis um livro 
imprescindível! Se informação é poder, atualizar-se é um imperativo a quem pretende se manter bem 
informado nesse mundo tão desigual e conflituoso.  
Quem faz a nossa cabeça? Em que fontes confiar, se a informação é manipulada pelos interesses do 
grande capital? A resposta, crítica e positiva, está em autores como Boaventura de Sousa Santos, que 
miram a realidade pela óptica dos oprimidos e concebem a democracia como relações de poder 
compartilhado.  
Este livro suscita pertinentes reflexões sobre a crise atual da democracia, ancoradas pela análise de 
conjunturas recentes: Portugal pós-Revolução dos Cravos; Cuba pós-União Soviética, e desafiada a 
reinventar o socialismo; os governos democráticos populares do Brasil, Venezuela, Bolívia, Equador e 
Uruguai; e as Ocupações, as “primaveras” democráticas e o surgimento de novos atores políticos, como 
os partidos Podemos, na Espanha, e Cinco Estrelas, na Itália.  
Há futuro para a democracia nessa globocolonização comandada pela ditadura do capital? Boaventura 
de Sousa Santos nos oferece uma radiografia crítica dos diversos modelos de democracia. E a ressitua 
como uma nova utopia.  
O autor resgata pensadores políticos como o peruano Mariátegui, ressalta o protagonismo dos 
movimentos negro e indígena e nos propõe uma nova gramática social que rompa com o autoritarismo, o 
patrimonialismo, o monolitismo cultural, o não reconhecimento da diferença.  

 Se queremos levar a democracia a sério, devemos romper os limites da democracia neoliberal e desencadear um processo que altere as 
relações de poder desigual para relações de poder compartilhado.  
Como ele bem escreve, “a democracia tem de existir, muito além do sistema político, no sistema econômico, nas relações familiares, raciais, 
sexuais, regionais, religiosas, de vizinhança, comunitárias”. E conclui: “Socialismo é democracia sem fim”. 

(Frei Betto) 

 

 

https://www.facebook.com/Boitempo/posts/1142640119117423
https://www.facebook.com/Boitempo/posts/1142640119117423
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Autores/visualizar/jose-carlos-mariategui
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O que é Tuxaua? 
 
Tuxaua é um termo indígena cujo significado varia 
conforme a tribo. Entre os sateré–mawé, por 

exemplo, o grau de influência política de um tuxaua 
oscila segundo inúmeros critérios, como seu 
conhecimento sobre o tempo dos antigos (história e 
mitologia de sua gente), sua capacidade como 
orador, seu grau de generosidade, sua habilidade 
para conduzir os problemas internos de sua 
comunidade e a tônica de suas relações com os 
agentes da sociedade, como patrões e políticos 
locais. 
 
Tuxaua, também é sinônimo daquele que observa, 
articula,  fomenta e motiva as capacidades 
pessoais e coletivas de seu povo.  
 
A liderança do Tuxaua se caracteriza pela forma 
consensual como é exercida. É antes de tudo um 
articulador das intenções do grupo e coordenador 
das atividades. Portanto, tem que conviver e 
administrar as outras instâncias de liderança que 
coexistem em seu espaço de vida e atuação. É, 
então, o articulador e mobilizador das pessoas as 
quais lidera e representa. 
 
Tuxaua foi escolhido como nome deste Boletim 
para homenagear a população indígena, presente e 
representativa no Centro-norte do Brasil e que tanto 
tem a nos ensinar sobre organização, respeito 
mútuo, liderança e articulação de ações. 
 
O Boletim tem por objetivo estimular o debate, 
socializar informações e agendas, especialmente 
as de formação, dos sindicatos filiados à FETEC-
CN/CUT. 
 

Boletim InFormativo da Secretaria de Formação 
FETEC-CUT/Centro Norte 
Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2254, Ed. American Center. Sala 1209 – Bairro Jardim 
Aclimação – Cuiabá – MT  
Fone: (65) 3363 6600 
 
E-mail Secretaria de Formação: formação@feteccn.com.br 

 
 

mailto:formação@feteccn.com.br

