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Democracia e Desigualdade: Mulheres e STF
No final de 2012 a Presidenta Dilma terá a possibilidade de reduzir a desigualdade
de gênero no Poder Judiciário, em seu órgão máximo, o STF, o que terá efeito
extraordinário para a imagem da mulher na sociedade brasileira e para o
reconhecimento de sua capacidade. A Presidenta poderá, com a aposentadoria
compulsória do Ministro Cezar Peluso, em setembro, e do Ministro Ayres Britto, em
novembro, indicar duas mulheres para o STF. Poderá também inovar e tornar mais
democrática a escolha dos membros do Supremo Tribunal Federal. O artigo é de
Samuel Pinheiro Guimarães.

Samuel Pinheiro Guimarães

“Mas o meu país, como todos os países do mundo, ainda precisa fazer muito
mais pela valorização e afirmação da mulher”. 
Presidenta Dilma Rousseff, na abertura da 66ª Assembléia Geral da
ONU, em 21 de setembro de 2011

1. Quanto mais complexa uma sociedade, quanto mais diversa, quanto
maiores as diferenças regionais, étnicas, religiosas, de gênero e de riqueza,
mais difícil é a tarefa de elaborar normas para reger as relações de toda
ordem entre as pessoas, as empresas e as agências do Estado.

2. Uma sociedade é tanto mais democrática quanto maior a participação de
seus cidadãos (e cidadãs...) na elaboração e na execução das normas que
regem a sua vida.

3. Em sociedades de grande dimensão territorial e populacional e de grande
complexidade econômica e social a participação direta dos cidadãos na
elaboração dessas normas não é possível.

4. Este é o caso do Brasil, ainda que entre nós, o recente sistema de
organização de conferências nacionais, as leis de iniciativa popular, como foi a
da ficha limpa, e o referendo, são certamente avanços importantes no sentido
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de maior democratização do país, enfrentando a resistência dos inimigos da
participação popular que se apresentam como indignados adversários da
“democracia direta”.

5. De toda forma, nas grandes sociedades e devido à complexidade de certos
temas, os cidadãos têm de escolher representantes para elaborar essas
normas, outros tantos indivíduos para executá-las e ainda outros para dirimir
os conflitos que decorrem da interpretação das normas.

6. O sistema de representação popular será tão mais democrático quanto
melhor refletir os interesses dos diferentes segmentos da sociedade.

7. Isto não ocorre no Brasil. Nem no Legislativo, nem no Executivo nem no
Judiciário.

8. As disparidades políticas, econômicas e sociais são a principal característica
da sociedade brasileira.

9. Uma dessas disparidades é a disparidade de gênero, de grande
importância, pois afeta direta ou indiretamente a todos os brasileiros. 

10. As disparidades entre homens e mulheres são de toda ordem. As
mulheres recebem remuneração menor por trabalho igual; as mulheres
ocupam menor percentual de cargos de chefia nas empresas; as mulheres
são, com muito maior frequência, vítimas de violência doméstica e de
violência sexual; as mulheres chefiam a maioria das famílias uniparentais.
Embora uma mulher ocupe, pela primeira, vez a Presidência da República, as
mulheres estão espantosamente sub-representadas nos cargos mais elevados
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

11. 51% dos brasileiros são mulheres. Entretanto, há apenas 45 mulheres na
Câmara em um conjunto de 513 Deputados, ou seja, menos de 9% do total.
No Senado Federal, são nove Senadoras e 72 Senadores homens, em um
total de 81. Esta situação de desigualdade vem se repetindo a cada
Legislatura que é eleita desde 1988. 

12. A superação das desigualdades entre homens e mulheres no Poder
Legislativo é uma tarefa de grande complexidade e que demandaria, para se
tornar efetiva, uma reforma da Constituição. A lei 9504/97, que obriga os
Partidos políticos a apresentarem 30% de candidatas mulheres, não surtiu os
efeitos esperados. Será necessário, ao ritmo atual, aguardar décadas e talvez
até séculos, para atingir a paridade de gênero no Poder Legislativo e assim
corrigir uma (a outra é a de riqueza) das duas principais desigualdades que
caracterizam o Brasil.

13. Em 2010, na Índia, apesar de todos os desafios que sua sociedade
enfrenta, foi aprovada lei que atribui às mulheres um terço das cadeiras do
Parlamento.

14. Assim, não se pode dizer que o Estado brasileiro seja democrático, do
ponto de vista da representação do principal grupo de sua população, que são
as mulheres, no Poder Legislativo. E o mesmo ocorre no Executivo e no
Judiciário.

  “Fue un ensayo general del terror”

.

Destaques
• Da necessidade de um novo paradigma
para a Segurança Pública no Brasil - Os
part idos  vistos,  ou  que  se  apresentam
como part idos  de  esquerda, não
disputaram  a  visão  de  segurança
pública e  de  polícia  com a  direita,  da
mesma  forma  que  ainda disputam
educação,  saúde e  desenvolvimento
com os  setores  conversadores  da
nossa  sociedade.  

Gleidson Renato Martins Dias |
01/08/2011

• - Intolerância com auxi l iares
denunciados  por corrupção ou  que  se
expõem  à  imprensa  força  presidenta
Dilma  Rousseff  a  pensar  no  futuro  de
dois  ministros  do  PMDB, o  segundo
maior  part ido  governista  e  ao  qual
pertence o  vice -presidente  Michel
Temer.  Wagner  Rossi,  da  Agricultura,  é
acusado  de  fraude  por servidor
exonerado por irregularidade.  Nelson
Jobim,  da  Defesa, embaraça Dilma  ao
revelar  publ icamente  voto em  José
Serra. Para  ministro  Gilberto  Carvalho,
confissão  de  voto era "desnecessária".  

Política | 01/08/2011

• - Apenas  48  horas  antes da  data
fatídica,  na  qual  o  governo poderia
deixar de  cumprir  suas  obrigações
financeiras,  Obama  informou que  o
acordo  eleva  o  teto  da  dívida
(atualmente  de  14,3  tr i lhões  de
dólares)  e  propõe  cortes de
aproximadamente  2,5  tr i lhões  nos
gastos  públ icos,  ao  longo dos próximos
dez anos. Embora  não  seja  o  acordo
desejado,  disse  Obama,  ele  põe  f im a
um  processo  demasiadamente  longo e
desordenado.  O  art igo  é  de  David
Brooks,  do  La  Jornada.  

Internacional | 01/08/2011

• Ultra-capitalismo: do terrorismo ao
calote mundial - Por  que  não  podemos
classif icar  o  terrorista  norueguês como
ultra -capital ista?  Por  que  temos que
nos conformar  com o  rótulo  na  capa da
revista  Veja,  que  o  chama  de  ultra -
nacional ista,  ou  com as  variantes
usadas  no  restante  das corporações  de
mídia.  

Marcelo Salles | 31/07/2011

• Rupert Murdoch não dá o braço a
torcer - Os  jornal istas  norte -americanos
devem  agora  não  só  debruçar -se  na
investigação  sobre  as  operações  da

http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5142&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5142&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5142&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5142&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5142&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5142&alterarHomeAtual=1


Carta Maior - Política - Democracia e Desigualdade: Mulheres e STF

http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=20617&boletim_id=1298&componente_id=21228[30/07/2012 15:26:11]

15. Na chefia do Poder Executivo, está a Presidenta Dilma, que não veio a ser
eleita por força do funcionamento do sistema partidário tradicional, mas sim
por uma iniciativa política de extraordinário alcance do ex-Presidente Lula que
ousou lançar sua candidatura. No Ministério, em um total de 38 Ministros, dez
são Ministras, de Ministérios de relativamente pouca verba e pouco pessoal,
ainda que alguns deles tenham grande poder político, como a Casa Civil, a
Secretaria de Relações Institucionais e o Ministério do Planejamento.

16. Os Secretários Executivos são uma espécie de Vice-Ministros. Há 38 deles,
dos quais somente sete são mulheres.

17. São 535 mil o total de funcionários dos Ministérios comandados por
homens enquanto que o número de funcionários dos Ministérios chefiados por
mulheres não ultrapassa 40 mil.

18. Nos Ministérios, existem cerca de 2400 cargos de alta chefia e assessoria
que são ocupados por 1700 homens, 70%, e por 700 mulheres, cerca de
30%.

19. Os orçamentos, em 2012, dos Ministérios chefiados por homens somam
em seu conjunto R$ 629 bilhões enquanto que os orçamentos dos Ministérios
chefiados por mulheres somam R$ 11 bilhões.

20. É verdade que Maria das Graças Foster chefia a Petrobrás, empresa que é
uma das maiores do mundo e que, no sentido orçamentário e de influência,
vale mais do que muitos Ministérios, isolados ou em conjunto. 

21. Mas, no total das 120 empresas estatais somente três são chefiadas por
mulheres.

22. São 10 as agências reguladoras no Brasil, e apenas uma delas,
recentemente, veio a ser chefiada por uma mulher. 

23. A mesma dificuldade de reduzir a desigualdade de gênero que se encontra
no Legislativo, ainda que em muito menor escala, se encontraria no Poder
Executivo, onde, porém, a vontade política, a começar pela designação dos
Secretários Executivos, poderia contribuir para enfrentar este desafio.

24. Uma minoria de homens (49% da população) domina, se sobrepõe, quem
sabe se poderia até dizer que oprime, de forma sutil as mulheres, que são
51% da população, através da ocupação majoritária dos cargos no Legislativo
e no Executivo, isto é, controlam o processo de elaboração e de execução das
normas que regem toda a vida social do país.

25. O Poder Judiciário é o menos democrático dos três Poderes da República
devido à forma pela qual são escolhidos os integrantes dos Tribunais
Superiores.

26. No Poder Judiciário, seu órgão de cúpula, o Supremo Tribunal Federal, é
integrado por onze Ministros, dos quais dois são mulheres. Nos demais
tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça - STJ, Tribunal Superior do
Trabalho – TST e Superior Tribunal Militar - STM) são, ao todo, 71 Ministros,
dos quais apenas 11 são mulheres. A relação é de cinco mulheres para 26

News  Corp. nos Estados Unidos  para
denunciar  os  possíveis del i tos
cometidos  pela empresa,  mas também
a  ameaça  que  os  conglomerados
midiát icos desenfreados  como o
império  de  Murdoch representam para
a  democracia.  

Amy Goodman | 31/07/2011

• - As manchetes sobre  a  dívida
externa e  o  descumprimento  de
pagamentos  abundam nestes  dias  na
Europa.  Parece que  são o  eco do  que
aconteceu com a  crise  da  dívida  na
América  Latina nos anos oitenta.  Tal
como em  vários  países  da  Europa,  o
sobre -endividamento  na  América  Latina
foi  acompanhado pela voracidade e
irresponsabil idade  do  setor  f inanceiro
internacional.  Ontem  como hoje,
nenhum dos organismos internacionais
encarregados  de  supervisionar  o
sistema f inanceiro  internacional  viu  a
aproximação da  crise.  O  art igo  é  de
Alejandro  Nadal.  

Internacional | 31/07/2011

• - Ao  contrário  da  crença  popular,  o
dinheiro  que  circula  pelo mundo não  é
criado pelos  governos,  mas sim  pela
banca privada  em  forma  de
empréstimos,  que  são a  origem da
dívida.  Este  sistema privado  de  criação
de  dinheiro  tornou -se  tão  poderoso nos
últ imos dois  séculos  que  passou  a
dominar  os  governos  em  nível  mundial.
No  entanto,  este sistema contém  em  si
próprio  a  semente  da  sua destruição e
é  o  que  estamos  experimentando na
crise  atual.  Dados os  seus  níveis
colossais,  trata -se  de  uma  dívida
impagável.  

Economia | 31/07/2011

• - Cerca  de  cem pesoas  morreram
neste domingo  e  dezenas  f icaram
feridas  num  ataque do  Exército  sír io
em  Hama,  no  centro  da  Sír ia,  de
acordo  com um  balanço  do
Observatório Sír io  dos Direitos  do
Homem.  Tanques do  Exército  sír io
invadiram a  cidade  de  madrugada,
depois  de  a  terem  cercado  durante
quase um  mês,  numa  tentat iva  de
impedir  as  manifestações contra  o
Presidente  Hafez al -Assad.  Desde que
começaram  os  protestos  no  país,  a
repressão já  teria  causado  1900
mortos,  dos quais  1500  eram  civis,
segundo  um  balanço  do  Observatório
Sír io  dos Direitos  do  Homem.  

Internacional | 31/07/2011

• - Esse  seu correspondente  para  o
Oriente  Médio não  está prometendo
nada,  talvez,  talvez,  nada  é  garantido,
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homens no STJ; de cinco mulheres para 20 homens no TST; de uma mulher
para 14 homens no STM.

27. Somente em 2000, pela primeira vez na história do Brasil, uma mulher, a
Ministra Ellen Gracie, foi escolhida para integrar o STF, onde hoje há duas
Ministras mulheres, as Ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber, e nove homens.

28. No final de 2012 a Presidenta Dilma terá a possibilidade de reduzir a
desigualdade de gênero no Poder Judiciário, em seu órgão máximo, o STF, o
que terá efeito extraordinário para a imagem da mulher na sociedade
brasileira e para o reconhecimento de sua capacidade.

29. A Presidenta poderá, com a aposentadoria compulsória do Ministro Cezar
Peluso, em setembro, e do Ministro Ayres Britto, em novembro, indicar duas
mulheres para o STF. Poderá também inovar e tornar mais democrática a
escolha dos membros do Supremo Tribunal Federal.

30. Poderá a Presidenta Dilma, se assim o quiser, solicitar a cada Tribunal de
Justiça estadual uma lista tríplice de juízas e advogadas, assim como poderá
consultar cada seção regional da OAB para que cada uma indique os nomes
de três advogadas, com mais de vinte anos de militância jurídica ou de ensino
do Direito. A partir do exame do mérito dos nomes incluídos nessas listas, e
de outros nomes de mulheres de notável saber jurídico, a Presidenta poderá
fazer suas indicações para as duas vagas no STF.

31. Caso isto ocorra, a Presidenta Dilma terá dado um passo decisivo para
aumentar a participação da sociedade brasileira na escolha dos membros do
Poder Judiciário, para tornar o Brasil mais democrático e terá reduzido o
extraordinário desequilíbrio de gênero em um dos três Poderes da República.

32. A indicação de duas mulheres para o Supremo Tribunal Federal depende
apenas da vontade política da Presidenta Dilma Rousseff, a primeira mulher
presidenta do Brasil.

>> INSIRA SEU COMENTÁRIO >>

COMENTÁRIOS  (5 Comentários)
    
Opinião Comentário Autor Data

Só acho que esse tipo de cr... Alexandre 27/07/2012
Temos que a presidente Dilm... alfio 27/07/2012
Concordo totalmente com a s... Ivan Monte 27/07/2012
Seria melhor ainda se a pre... ana amelia 26/07/2012
Nessa proposta de democrati... antonio suxberger 26/07/2012

 

Leia Mais
29/07/2012

• Ditadura: Representação brasileira no Chile temia ser alvo de exilados : Documento
sigi loso  do  ext into  Estado  Maior  das Forças  Armadas  (EMFA) revela que  mil i tares
e  diplomatas  que  viviam  no  Chile  pré-Al lende temiam  ações  dos mil i tantes  de

mas é  possível  que  esteja  próximo  –  e
como detesto  esse  cl ichê  –,  para  a
Sír ia,  o  ponto  de  não - retorno. 100  mil
pessoas (no mínimo)  nas ruas  de
Homs;  há  notícias de  deserções entre
os  soldados  da  academia  mil i tar  sír ia.
Um  trem inteiro descarr i lado –  por
agentes  “sabotadores” segundo
autoridades  sír ias;  pelo próprio
governo,  segundo  os  manifestantes  que
exigem  o  f im do  governo do  part ido
Baath.  E  t iroteios  à  noite,  em
Damasco.  O  art igo  é  de  Robert  Fisk.  

Internacional | 31/07/2011

• - Wall  Street  sabe que  para  ter  votos
suficientes no  Congresso  para  destruir
o  New  Deal,  o  Social  Securi ty,  o
Medicare  e  o  Medicaid,  é  preciso  ter
um  presidente  democrata no  comando.
Um  congresso democrata bloquearia
qualquer  tentat iva  republ icana de  fazer
o  t ipo  de  corte  que  Obama  está
propondo.  Mas a  oposição  democrática
f ica  paral isada quando o  próprio
presidente  Obama  –  o  presidente
l iberal  por excelência,  o  Tony  Blair
americano  –  age  como o  chefe de
torcida  para  cortar  direitos  e  outros
gastos  sociais.  O  art igo  é  de  Michael
Hudson.  

Internacional | 31/07/2011

 

Parcerias
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