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Para defender ou 

ampliar direitos 

precisamos 

entender o 

contexto histórico, 

social e econômico 

em que vivemos

“É preciso sonhar, mas com a 

condição de crer em nosso sonho, 

de observar com atenção a vida 

real, de confrontar a observação 

com nosso sonho, de realizar 

escrupulosamente nossas fantasias. 

Sonhos, acredite neles.” (V. Lenin)



Do liberalismo ao ultraliberalismo

 Teoria econômica de 
Adam Smith (Inglaterra -
Sec. XVIII);

 Não-intervenção do 
Estado na economia;

 O próprio mercado 
corrigirá eventuais 
distorções;

 Estado: Preservação da 
paz, manutenção da 
ordem e proteção à 
iniciativa privada;

 “Laissez Faire, Laissez
Passer”;

 Primeira e Segunda 
Guerras Munciais;



 Liberalismo perde força após a Segunda Guerra: Estado 

é fundamental para reorganizar a economia e 

assegurar os direitos humanos fundamentais;

 Volta sob a feição de neoliberalismo (anos 1980): 

privatizações, redução de servidores públicos e a 

abertura do mercado interno;



 Ultraliberalismo (Escola de Chicago): os direitos sociais 

restringem e impedem o crescimento do lucro;

 Estados como financiadores dos ganhos do capital;

 Aprofundar a subserviência para assegurar a entrega 

de fontes de riqueza (Petróleo, gás, nióbio, lítio), e a 

exploração de recursos naturais (desmatamento, 

agressões ao meio ambiente);



Menos Estado, mais lucro!

 Direitos trabalhistas e sociais;

 Leis de proteção ambiental;

 Número de servidores 
públicos e gastos com eles;

 Carga tributária;

 Desmonte do INSS (Serviço 
Social, condições de 
trabalho)

 A informalidade nas relações 
de trabalho;

 O “esquema da dívida”;

 O desmatamento e a 
exploração da Amazônia;

 O uso de agrotóxicos;

 A entrega de riquezas 
mineiras;

Reduzir Ampliar



Amazônia perde 9.700 Km2 em um ano, 
maior desmatamento da década
Os ecologistas culpam Governo pelo aumento de 30% na 

superfície da floresta tropical destruída; 
NAIARA GALARRAGA GORTÁZAR

SÃO PAULO 18 NOV 2019 - 19:02 BRT

https://brasil.elpais.com/autor/naiara_galarraga_gortazar/a/


TRABALHO - PRECARIZAÇÃO

IBGE aponta que 38,6 milhões de brasileiros 

trabalham na informalidade. Nível bate 

recorde
Após a reforma trabalhista, maior parte das ocupações criadas 

são sem carteira assinada, em condições mais precárias e com 

renda mais baixa
Publicado por Redação RBA 02/09/2019 17:22

https://www.redebrasilatual.com.br/category/trabalho/


Intoxicação por agrotóxicos aumenta com 

liberação de produtos pelo governo
Em ritmo acelerado, substâncias nocivas à saúde e ao meio 

ambiente são validadas para que o agronegócio proteja as 

lavouras
JV Jorge Vasconcellos

postado em 01/09/2019 07:00

mailto:iconescb@gmail.com


Governo prepara projeto para regulamentar 

exploração de riquezas minerais em terras 

indígenas
Por Matheus Leitão

28/08/2019 17h57 Atualizado há 2 meses



Chegamos ao absurdo de taxar os desempregados para 
livrar os empresários do pagamento contribuições 
previdenciárias (MP 905/19)!



Uma sequência aterrorizante ...

 EC nº 95/16 (novo regime fiscal);

 Lei 13.467/17 (Reforma Trabalhista);

 Governo Bolsonaro – desmantelamento do IBAMA;

 EC nº 103/19 (Reforma da Previdência);

 MP nº 905/19 (Contrato verde e amarelo);

 PECs 186, 187 e 188/19 (Reforma do Estado)

 Reforma Administrativa (medidas esparsas e PEC);

 Reforma sindical.



Estado x capital financeiro no Brasil



O “Planos mais Brasil”

 Permite a securitização dos créditos públicos;

 Aumento da participação da Divida Pública no Orçamento (PEC 
95/16)

 Eventuais saldos orçamentários (inclusive seguridade) devem ser 
utilizados para pagamento dos juros e amortização da dívida 
pública;

 Ataca a vinculação de recursos para a saúde e educação: gastos 
com aposentadorias e pensões serão considerados na exigência 
de destinação de 18% (educação) e 15% (saúde);

 Congelamento do aumento real do SM por 2 anos;



Servidores públicos

 suspende concessão de vantagens, aumento ou reajuste; 

 Suspende alteração de carreira; 

 Suspende progressão ou promoção;

 Suspende admissão de servidores; 

 Suspende criação ou majoração de auxílios, vantagens, ou 
benefícios de qualquer natureza; 

 Suspende aumento de benefícios indenizatórios;

 Redução da jornada com redução remuneratória (impacto na 
aposentadoria) – acima 3 sm



Outras medidas/servidores públicos

 Altera art. 37, XXIII, para vedar lei ou ato que conceda ou 
autorize o pagamento, com efeito retroativo, de despesas 
com pessoal;

 Retomada da contratação pela CLT;

 terceirização; e contratos temporários;

 Posse apenas após o estágio probatório;

 Fim da progressão funcional automática;

 Flexibilização da estabilidade e demissão por insuficiência 
de desempenho (PLC 51/19, PLS 116/17, e PLC 248/98)



 Aglutinação de carreiras sem incremento de despesas 

(reduzindo piso e steps)

 PEC 438/2018 – “Regra de Ouro” (proíbe 

endividamente para custeio) - Parecer de 

admissibilidade. Redução salarial
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