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Compromisso da Direção Geral, o 
Programa de Visita às Representações teve 
sequência entre os dias 07 e 13 deste mês 
de abril.  Nesse período, os diretores Luiz 
Gonzaga Coelho Pereira e José Maria de 
Albuquerque Galas se deslocaram até o Norte 
de Minas Gerais, em visita às Representações 
de Montes Claros e de Januária, e também 
estiveram no município de Porteirinha, 
onde foi oficializada a criação da mais nova 
Representação da AABNB. Somente no 
último mês de março, a localidade efetivou 
a filiação de dez novos associados. Os 
colegas Ilson Mendes da Silva e João Carlos 
Barbosa Santos assumiram as funções de 
Representante e Vice-Representante da 
AABNB, em Porteirinha, respectivamente. 

Esses encontros propiciam maior 
aproximação da Direção Geral com os 
Representantes e com os Associados de 
cada localidade. Os diretores fazem uma 
explanação dos trabalhos desenvolvidos 
na sede, e aproveitam para abordar 

questões comuns a todo o Quadro Social. 
Cada encontro também gera momentos 
para trocar ideias, ouvir sugestões e 
discutir questões locais, apresentadas 
pelos Associados e Representantes. Desse 
modo, os diretores Luiz Gonzaga e José 
Galas fizeram uma espécie de balanço das 
realizações da atual Diretoria no exercício 
anterior e aproveitaram para externar os 
projetos e objetivos da Associação para o 
ano em curso. Também discutiram questões 
relacionadas ao Banco, à CAPEF e CAMED, e 
ouviram as críticas e sugestões apresentadas 
pelos colegas dessas localidades que 
somam, juntas, 149 Associados. De volta à 
sede, os diretores salientaram que a viagem, 
embora extenuante, foi bastante produtiva 
e recompensada pela ótima acolhida que 
receberam dos Representantes - Humberto 
Oliveira Soares, em Montes Claros; Hudson 
Almeida, em Januária; Ilson Mendes da Silva, 
em Porteirinha – e também dos demais 
Associados.

As nove secções nordestinas 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) emitiram carta aberta, no 
começo deste mês, elencando razões 
para a manutenção do Banco do 
Nordeste (BNB). A movimentação 
surge em resposta às intenções 
externadas por membros do Governo 
Federal, de extingui-lo ou incorporá-
lo a outra instituição. O secretário de 
Desestatização e Desinvestimento, Salim 
Mattar, titular de pasta vinculada ao 
Ministério da Economia, disse à revista 
Veja, em entrevista publicada no último 
dia 29 de março, que “não faz sentido o 
Governo ter bancos”. “Mas a orientação 
que recebi é manter a Caixa (Econômica), 
o Banco do Brasil e a Petrobras”, 
salientou, sem incluir o banco sediado 
em Fortaleza. 

Em reação, a OAB argumenta 
que o BNB é a maior instituição de 

desenvolvimento regional da América 
Latina. Destaca que fomentar esta 
evolução é missão constitucional, razão 
pela qual não se discute sua serventia.  
“Segundo o balanço financeiro de 2018 
divulgado pelo Banco do Nordeste, em 
um ano a atuação em aplicações no Ceará 
aumentou em 56,5%. Somente em 2018, 
o lucro líquido da instituição cresceu 6,4% 
e chegou a R$ 725,5 milhões”, aponta 
nota conjunta das OABs nordestinas. 
Segundo o presidente da seccional 
cearense, Erinaldo Dantas, a ideia da 
Ordem é de incentivar discussão entre a 
sociedade. “O BNB promove o fomento 
da Região com o microcrédito. Você 
tem milhões e milhões de nordestinos 
(contemplados), do pipoqueiro ao 
cabeleireiro”. Dantas avalia ainda que a 
instituição é caminho para, por exemplo, 
a saída das pessoas do programa Bolsa 
Família. (Fonte: O Povo) 

Diretoria visita Representações em Minas Gerais
Associados de Porteirinha elegem Representante

OABs do Nordeste defendem BNB

Fenae defende 
Caixa pública 

 A Federação Nacional 
das Associações do Pessoal 
da Caixa Econômica Federal 
(Fenae) participou do ato “100 
dias de desconstrução do Brasil”, 
promovido pelo Observatório 
da Democracia, na Câmara dos 
Deputados, em Brasília, no 
dia 10 de abril. O objetivo do 
Observatório, composto por sete 
fundações, é chamar atenção para 
os ataques à classe trabalhadora e 
o desmonte do Estado brasileiro no 
atual governo.  
 O presidente da Fenae, 
Jair Pedro Ferreira, salientou a 
preocupação da entidade: “para 
nós, trabalhadores do maior banco 
público da América Latina, é 
fundamental ampliar o debate sobre 
a importância de a Caixa continuar 
forte e a serviço do desenvolvimento 
social. Nossa mobilização torna-
se essencial para barrar esses 
retrocessos”. Ele também destacou 
que a atual diretoria da Caixa 
pretende vender as partes mais 
lucrativas e estratégicas do Banco, 
e que a sociedade e os trabalhadores 
serão os maiores prejudicados com 
o fatiamento da Caixa. “O desmonte 
dos bancos públicos agravará ainda 
mais a crise econômica que o Brasil 
atravessa, pois levará ao aumento 
do desemprego e ao fim das 
políticas públicas que contribuem 
para o desenvolvimento social e 
econômico do país”, acrescentou o 
presidente da Fenae. (Fonte: Fenae) 
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No mês de março último, a 
Anapar participou do lançamento da 
Frente Parlamentar Mista em Defesa 
da Previdência Social, na Câmara dos 
Deputados. Com o auditório Nereu 
Ramos lotado, deputados, senadores 
e quase uma centena de entidades dos 
mais diversos segmentos questionaram 
a proposta de reforma da Previdência 
apresentada pelo governo federal e 
deram início à mobilização em prol 
dos direitos dos trabalhadores.

Entre as críticas às regras que 
retiram direitos e não tratam os reais 
problemas com a seriedade necessária, 
muitos dirigentes e parlamentares 
destacaram a desconstitucionalização 
da seguridade social, que, em caso 
de aprovação da reforma, passará 
a ter suas regras gerais definidas 
em Lei Complementar e não mais 

na Constituição. O prejuízo para os 
trabalhadores é imenso, pois facilita 
futuras alterações com quórum de 
votação reduzido em relação ao 
necessário para a aprovação de uma 
Proposta de Emenda Constitucional.

A “Frente” terá uma coordenação 
formada por cinco deputados e cinco 
senadores. O senador Paulo Paim (PT/
RS), um dos coordenadores da frente 
parlamentar, salientou a importância 
do apoio das entidades para aumentar 
a pressão sobre o Congresso para 
barrar a aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC 6/2019). 
Paim criticou as medidas apresentadas 
pelo governo e entoou uma palavra de 
ordem que foi reproduzida ao longo 
de todo o evento. “Essa reforma não 
passará”, afirmou o senador. (Fonte: 
Anapar) 

Nesse tempo em que se discute 
uma possível quebra dos paradigmas 
do nosso sistema de previdência, 
trabalhadores de vários países lutam 
pela possibilidade de retorno ao 
tradicional modelo solidário, de 
repartição simples. Depois de terem 
experimentado a mais cruel das 
experiências neoliberais, que levou 
grande parte da população idosa à 
miserabilidade absoluta, milhares 
de cidadãos daquelas nações, 
frequentemente, vão às ruas em 
passeatas, como protesto contra esse 
grande engodo. 

Esse movimento traz à tona 
as consequências das políticas 
liberalizantes que campearam mais 
fortemente o mundo nas décadas de 
80 e 90, quando alguns governos 
buscaram esvaziar o Estado das suas 
funções precípuas, com a mesma 
lógica e argumentos que estão 
sendo hoje usados pelas autoridades 
e por setores da grande imprensa 
brasileiros. Segundo um recente 
estudo da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), dezoito dos 
trinta países que embarcaram na 
solução vendida pelos modismos 
dessa época já retornaram total 
ou parcialmente ao modelo antigo 
e tentam amenizar a crise social 
sem precedentes advinda daquelas 
orientações. (*) Adaptação de artigo 
do presidente da Anapar, Antônio 
Bráulio.  

O 20º Congresso Nacional dos 
Participantes de Fundos de Pensão, 
promovido pela Associação Nacional 
dos participantes de Fundos de Pensão 
(Anapar), será realizado em São Paulo, 
nos dias 23 e 24 de maio. O eixo central 
das discussões será a defesa dos fundos 
de pensão em meio ao atual cenário de 
reforma da Previdência, as resoluções 
CGPAR, a criminalização do sistema 
e o papel dos órgãos reguladores e 
fiscalizadores. 

Um dos destaques do congresso 
será a presença do professor de 
Economia e Negócios da Universidade 
do Chile, Andras Uthoff, que falará 
sobre o sistema previdenciário chileno 
e as similaridades com as medidas 
contidas na reforma da Previdência. 
Uthoff participará do primeiro debate, 
juntamente com o ex-ministro da 
Previdência Social, Carlos Gabas, 

que falará do sistema brasileiro. A 
criminalização do sistema fechado e 
o papel das mídias alternativas como 
suporte à opinião pública também 
serão temas debatidos no primeiro 
dia do congresso, com a presença do 
jornalista Paulo Moreira Leite, do 
Brasil 247 e do assessor jurídico da 
Anapar, Marthius Sávio.

O encontro destinará espaço 
à análise do sistema de previdência 
complementar brasileiro e os impactos 
da resolução CGPAR 25 sobre os 
fundos de pensão. No último dia, a 
Anapar apresentará dados da pesquisa 
realizada com a população brasileira 
sobre finanças pessoais e previdência, 
discutirá o papel dos órgãos reguladores 
e os anseios das fundações quanto a 
suas necessidades de investimentos, 
excessos da fiscalização, entre outros 
pontos. (Fonte: Anapar)  

Frente Parlamentar Mista em 
Defesa da Previdência Social

Um modelo
fracassado

Dezoito países, dos 
30 que adotaram

modelo capitalista,
retornaram ao

sistema solidário
de Previdência 

Social.
20º Congresso Nacional da Anapar
será em São Paulo no mês de maio

Reforma da Previdência
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Eu tenho uma obsessão: conferir 
o que os demais países, especialmente a 
Europa desenvolvida e os Estados Unidos, 
fazem. Se apenas o Brasil agarra-se a 
alguma coisa, eu me pergunto: será uma 
jabuticaba? Somente Brasil, Estônia e 
Eslováquia não taxam dividendos. Pode 
ser bom isso? Por que a Alemanha taxa? 
Conclusão amarga: é jabuticaba. Essa 
minha mania me leva a ler documentos 
incríveis. A Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), órgão da ONU, publicou 
um trabalho fundamental sobre regime de 
aposentadoria por capitalização. No site 
brasileiro da OIT tem uma boa síntese: 
“Reversão da Privatização de Previdência: 
questões chaves”.

O resumo da tragédia é simples 
como uma laranja no pé: “De 1981 a 
2014, trinta países privatizaram total ou 
parcialmente seus sistemas de previdência 
social obrigatórios”. Dezoito já voltaram 
atrás. Algum país da Europa desenvolvida 
embarcou nessa aventura? Nenhum. Eles 
não são loucos. Quem foram os ousados 
visionários do fracasso? “Quatorze países 
são da América Latina: Chile (primeiro a 
privatizar em 1981), Peru (1993), Argentina 
e Colômbia (1994), Uruguai (1996), 
Estado Plurinacional da Bolívia, México 
e República Bolivariana da Venezuela 
(1997), El Salvador (1998), Nicarágua 
(2000), Costa Rica e Equador (2001), 
República Dominicana (2003) e Panamá 
(2008); Outros quatorze são da Europa do 
Leste e da antiga União Soviética -Hungria 
e Cazaquistão (1998), Croácia e Polônia 
(1999), Letônia (2001), Bulgária, Estônia 
e Federação Russa (2002), Lituânia e 
Romênia (2004), Eslováquia (2005), 
Macedónia (2006), República Checa 
(2013) e Armênia (2014); E mais dois 
países da África – Nigéria (2004) e Gana 
(2010)”.

Nada de França, Alemanha, Inglaterra 
ou Estados Unidos. Quem já recuou 
para o regime de repartição? “República 
Bolivariana da Venezuela (2000), Equador 
(2002), Nicarágua (2005), Bulgária (2007), 
Argentina (2008), Eslováquia (2008), 
Estônia, Letônia e Lituânia (2009), Estado 

Plurinacional da Bolívia (2009), Hungria 
(2010), Croácia e Macedônia (2011), 
Polônia (2011), Federação da Rússia 
(2012), Cazaquistão (2013), República 
Tcheca (2016) e Romênia (2017)”. O Chile 
persiste. Aposentados recebem menos 
do que o salário mínimo do país. Muitos 
se suicidam. Mas o imperturbável Paulo 
Guedes acha que o modelo chileno é um 
grande exemplo.

Por que o regime de capitalização 
fracassou em tantos países e que 
consequências provocou? O estudo da OIT 
apresenta uma cesta completa de problemas: 
as taxas de cobertura estagnaram ou 
diminuíram; as prestações previdenciárias 
se deterioraram; a desigualdade de 
gênero e de renda aumentou; os altos 
custos de transição criaram pressões 
fiscais enormes; os custos administrativos 
tornaram-se elevados; com governança 
frágil, houve captura das funções de 
regulação e supervisão; concentração no 
setor de seguros privados; deteriorou-se 
o diálogo social; os riscos demográficos e 
do mercado financeiro foram transferidos 
para os indivíduos. Ganha um autógrafo 
de Paulo Guedes quem acertar a resposta 
para a pergunta feita pela OIT: quem se 
beneficiou das poupanças de aposentadoria 
das pessoas? Bingo! O setor financeiro. 
Só há um argumento sólido contra a OIT 
e a ONU: são organizações sabidamente 
comunistas.

Resumo da ideia absurda de Paulo 
Guedes: aposentadoria por capitalização 
só é boa para bancos. Gera velhos 
miseráveis. Como Guedes é um banqueiro 
que desconhece a vida real e não precisa 
de aposentadoria, confunde o seu delírio 
com a realidade. Acha que basta obrigar 
a poupar e tudo estará resolvido. Prefere 
ignorar a experiência disponível no mundo 
inteiro para tentar realizar a sua utopia, 
que tem tudo para virar pesadelo. A base 
do surto é aplaudida por interessados, pois 
poderá dispensar patrões de contribuir 
para o bolo das aposentadorias. Isso tem 
um nome: ideologia.  
(Coluna do Juremir Machado da Silva/
Correio do Povo/RS - 02/04/2019) 

Capitalização fracassada
Regime de aposentadoria não funcionou em país algum
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Expediente

ARTIGO

Ibama aplica 
multas em Amapá

E a taxação dos 
dividendos?

Parentes do presidente do Se-
nado foram multados 13 vezes pelo 
Ibama nos últimos dez anos por cri-
mes ambientais no Amapá. Em janeiro 
deste ano, o empresário Salomão Al-
columbre Júnior, primo do presidente 
do Senado, foi alvo de duas multas, re-
sultantes de infrações ambientais co-
metidas naquele Estado. As duas mul-
tas somam R$ R$ 555 mil, envolvendo 
uma área de 108 hectares localizada 
em Macapá. Reportagem do jornal O 
Estado (São Paulo) apurou que, nos úl-
timos dez anos, os Alcolumbres foram 
multados 13 vezes pelo Ibama. O valor 
total das infrações chega a R$ 994,5 
mil. Dessas 13 multas, oito estão em 
nome de uma empresa da família, a 
Salomão Alcolumbre & Cia Ltda. (Fon-
te: Jornal O Estado de São Paulo)

Logo no início do artigo do 
jornalista Juremir Machado da Silva 
(reproduzido ao lado), antes da questão 
da Previdência, ele salienta que apenas 
Brasil, Estônia e Eslováquia não taxam 
dividendos. E também questiona o 
fato de o Brasil não acompanhar, nesse 
aspecto, o comportamento adotado 
pelos Estados Unidos e pela Europa 
“desenvolvida”. 

A carga tributária brasileira 
está focada no consumo, o que gera 
um modelo desigual ao onerar da 
mesma forma a população de menor 
poder aquisitivo. Desde janeiro 
de 1996, os lucros e dividendos 
calculados com base nos resultados 
apurados, pagos ou creditados pelas 
pessoas jurídicas tributadas com base 
no lucro real, presumido ou arbitrado, 
não ficam sujeitos à incidência do 
imposto de renda na fonte, nem 
integram a base de cálculo do imposto 
de renda do beneficiário. Ou seja, os 
rendimentos ficam isentos por ocasião 
do recebimento pelos investidores, 
seja pessoa física ou jurídica, nacional 
ou estrangeira.  
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Comunicação Pública
x 

Comunicação Estatal 

Brasil perderá certificado
de eliminação do sarampo

Nossa “Carta” 
bem mais clara 

Airbags perigosos! 

As piores previsões para a 
comunicação pública nos novos 
governos instalados no país vão se 
concretizando. Censura nas redações, 
ameaça aos trabalhadores e fechamento 
de veículos abrem o ano nos diversos 
veículos de caráter público em todo o 
país. Em nível federal, a Empresa Brasil 
de Comunicação (EBC) sofreu mais um 
atentado em sua missão de informar e 
entreter com autonomia a sociedade. 
Uma mera portaria publicada pelo 
novo presidente da empresa, Alexandre 
Graziani, liquidou a missão legal da 
TV Brasil, transformando-a em uma 
mera reprodutora de propaganda 
governamental. 

Até então, ainda predominava 
na empresa uma separação entre 
os veículos públicos – regidos pela 
lei que criou a EBC – e os produtos 
estatais. Durante os mais de 10 anos 
de trajetória da EBC, os veículos 
públicos nacionais como a TV Brasil, 
Agência Brasil e Rádios Nacional e 

MEC buscavam seguir linha editorial 
própria. A NBR e Voz do Brasil, por sua 
vez, mantinham programação pautada 
pela Secretaria de Comunicação da 
Presidência da República.

Com a decisão da nova 
direção da EBC, simplesmente esta 
diferenciação deixou de existir. 
Agora, os conteúdos produzidos 
diretamente para atender ao governo 
serão prioridades na “nova” TV Brasil. 
Um jornal diário pela manhã trará as 
notícias do governo. De hora e hora 
terá flashes com as ações do governo. 
No jornal da noite, quase um terço 
das matérias serão exclusivamente 
sobre o governo. Faixas especiais 
trarão entrevistas com membros do 
governo. No sábado, está previsto 
um grande resumo da semana do 
governo. E de bônus, a TV será 
invadida por programas da Marinha 
e do Exército. Ou seja, a TV Brasil 
será simplesmente a TV do governo. 
(Fonte: Intervozes/CartaCapital) 

O Brasil perderá o certificado 
de eliminação do sarampo, recebido 
da Organização Panamericana da 
Saúde (Opas) em 2016. Novos casos 
começaram a ser notificados a partir 
de fevereiro de 2018. Desde então, até 
24 de janeiro deste ano, foram 10.302 
registros em 11 estados — Amazonas 
(9.803), Roraima (355), Pará (62), Rio 
Grande do Sul (46), Rio de Janeiro 
(19), Pernambuco (4), Sergipe (4), São 
Paulo (3), Bahia (3), Rondônia (2) e 
Distrito Federal (1). Pesa para esse 
número (10.302 registros) o fato de 
a cobertura vacinal de sarampo estar 
abaixo da meta de 95%. 

Casos da doença têm sido 
reportados em várias partes do 
mundo. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) informa que os países 

dos continentes europeu e africano 
registraram o maior número deles. 
“O período de incubação da doença 
passa de 10 dias, por isso uma pessoa 
assintomática pode entrar no país 
e reiniciar a transmissão, caso as 
taxas de cobertura vacinal estejam 
abaixo de 95%, que é o que tem 
acontecido”, explica o médico pediatra 
e infectologista Marcio Nehab, da 
Fundação Instituto Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). Nesse período, houve 12 
mortes por sarampo em três estados — 
quatro em Roraima, todas de menores 
de 5 anos; seis no Amazonas, em que 
quatro eram menores de um ano de 
idade; e duas no Pará, ambos menores 
de um ano. A reportagem completa 
pode ser lida no site da revista Radis.   
(Fonte: Revista Radis) 

Quatorze autores de diversas 
áreas lançam mão de uma linguagem 
descomplicada para esmiuçar a 
Constituição de 1988 no livro “A Carta: 
para entender a constituição brasileira” 
(Editora Todavia, também disponível 
em e-book). O volume é organizado 
pelos pesquisadores Naercio Menezes 
Filho e André Portela Souza. Os 
organizadores da obra destacam que 
o pleno entendimento da Constituição 
de 1988 é um passo decisivo e 
fundamental para a defesa das regras do 
jogo democrático. A respeito do livro, 
o cientista político Fernando Limongi 
enfatiza que “nestes tempos marcados 
pela ascensão de forças políticas que 
negam os avanços feitos e idealizam um 
passado que nada teve de dourado, ‘A 
Carta’ é uma contribuição necessária ao 
debate público, um chamado à razão.” 
(Fonte: Revista Radis) 

Maior recall do mundo visa à 
substituição de airbags que causam 
ferimentos e até mortes. São mais de 
100 milhões de carros envolvidos em 
todo o mundo, de diversas marcas, a 
maioria produzida entre 2001 e 2015. 
Apesar da gravidade do problema, 
que levou à falência a empresa Takata, 
maior fabricante mundial do produto, 
menos da metade dos carros foi levada 
às concessionárias para realização 
do reparo gratuito, que é gratuito. Já 
foram registrados 24 óbitos no mundo, 
e mais de duzentas pessoas sofreram 
ferimentos, em consequência do 
equipamento.

Somente no Brasil estão 
envolvidos 3,5 milhões de carros da 
Toyota, Honda, Subaru, Mitsubishi, 
Nissan, Fiat, Renault, Mercedes-Benz, 
Audi, BMW, Ferrari, GM, Ferrari e 
outras. A estimativa é de que cerca 
de dois milhões de veículos estejam 
rodando pelo país com esse airbag 
que pode até matar. A maioria dos 
acidentes ocorre com carros da Honda 
e Toyota. Por isso, as duas empresas 
desenvolveram uma campanha para 
encontrar os modelos fabricados desde 
2001. O proprietário de algum desses 
modelos deve checar, pelo número do 
chassi, se o seu veículo deve fazer o 
recall. O serviço é gratuito e não tem 
prazo delimitado para ser executado. 
(Fonte: Jornal O Povo)  


