Evasao Fiscal corporativa e respostas sindicais:
conclusoes
•
•
•
•
•
•
•
•

Ladislau: dinheiro temos, questao politica
Gabriel: solução temos, falta decisao politica
Rita: papel do sindicato
Claudia: criar contrapeso
Tomas: promiscuidade entre governo – empresas e meios
Carlos: investigar e denunciar
Jorge: montantes gigantescos
Eulalia e Rodolfo: endividamento como politica deliberada
(maçãs podres?)
• Clair, Francelino e Corina: decalabrio fiscal e reforma fiscal que
interessa (progressiva)

DEBATE MUITO AMPLO E COMPLETO NO TEMA JUSTIÇA
FISCAL. APROFUNDAR O ENLACE COM OUTROS PONTO DO PC

Propostas
• Poder corporativo como um todo: acerto
• Divulgar os power points entre participantes e por no site (varias
sugestoes, propostas)
• Ver videos varios (Inst Paulo Freire, sindicais, do Projeto etc)
• Rede Justiça Fiscal Regional: integrar participantes
• Ver o caso do FMI na Argentina e condicionantes
• Nao usar mais a palavra “paraiso” fiscal: guarida e esconderijo
• Livro estudo de caso de 4 paises: divulgar nos paises, os que
quiserem fazer lançamento, promover debates
• Defesa de denunciantes de desvios fiscais: apoiar Convenção na OIT
• Passar nas bases o filme O preço que pagamos, o qual ISP tem direito
assegurado de retransmissao.

Proximo periodo
• Seguir com capacitação, debates, nacionais e regionais.
Preparar capacitação a distancia, com materiais, etc
• Sempre incluir corte de genero no debate sobre JF.
• Fortalecer alianças com redes e ONGs, como Latindadd e
seus parceiros nacionais.
• Priorizar o tema das exonerações, vinculando as
campanhas salariais e defesa de serviços publicos. Analisar
ate tres casos ou paises da America Latina e preparar
campanha com sindicatos contra privilegios nos subsidios.
Incluir sempre que possivel exemplos de exoneraçoes
estaduais a municipais. Defender fim dos subsidios
analisados e leis pela transparencia nos subsidios.
Guatemala: 70% perda por exonerações. Paraguay, etc

Proximo periodo
• Copilar material sobre eixos centrais a se defender para
uma reforma tributaria progressista e publicar um texto
pela ISP, no formato que sindicatos e trabalhadores leiam.
• Eleger ate tres paises onde seria possivel fortalecer um
debate sobre reforma fiscal, os quais adotariamos como
prioridade nesse tema nacional.
• IAMRECON: analisar proposta de Plano de Ação para os
proximos 05 anos, em tudo que se refere ao poder
corporativo, em particular sobre Justiça Fiscal
• Sempre abordar o poder corporativo como um todo,
aprofundando os aspecto que esta sendo focado

Datas relacionadas
• 2-5 Outubro no Panama: Conferencia Regional da
OIT e futuro do trabalho
• 15-19 Outubro em Genebra: Reuniao da Comissao
de DH ONU para debater o tratado vinculante ETNs
e DH
• 30 Novembro a 1 Dezembro em Buenos Aires: G20
e Cupula dos Povos
• Fim de Junho 2019 em Buenos Aires: IAMRECON

Frases

•Se uma pessoa rouba dinheiro
de outra pessoa, é um ladrao.
Mas se rouba dinheiro publico,
é privatização...
•“ Somos de utilidade publica”
•“Elusao fiscal é um DH”

