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42 Anos de luta coerente em defesa do povo afro-brasileiro 

Posicionamento do Movimento Negro do PDT sobre a redução dos juros 

para crédito consignado para aposentados 

 Juros altos corroem a renda e as perspectivas de vida da maioria dos 

brasileiros. Não é diferente com os aposentados. Por isso, o Movimento 

Negro do PDT se posiciona a favor dos aposentados e da decisão do 

Conselho Nacional da Previdência Social de reduzir os juros cobrados para 

operações de crédito consignado, de 2,14% para 1,70%. Somamos forças às 

centrais sindicais na luta para reduzir a taxa de juros, tanto a Selic, quanto a 

do crédito consignado. Somos também solidários ao ministro da 

Previdência, Carlos Lupi. A grita dos bancos frente à decisão só confirma o 

quão acertada ela é. Ninguém esperaria que seria diferente. Não é a decisão 

do Conselho que está errada, mas sim a lógica predatória dos bancos 

brasileiros, que não se comprometem com o combate ao endividamento 

que gera mais miséria e arrocho. Para lutar contra essa maré, é preciso 

direcionar os bancos públicos para seu papel social e também fortalecer o 

cooperativismo, enquanto instrumento de crédito para os mais pobres. Por 

tudo isso, estamos junto com as centrais sindicais na convocatória de atos 

em defesa da redução da taxa de juros e pelos direitos dos trabalhadores e 

das trabalhadoras brasileiros. Em São Paulo, nos dias 21 e 22, haverá 

reunião do Copom (Comitê de Política Monetária). Vamos pressionar para 

que haja mudanças na política de juros, de modo que favoreça o 

crescimento econômico e a renda dos mais pobres. Por isso, estaremos na 

manifestação em frente ao prédio do Banco Central, às 10h, na Avenida 



Paulista, 1804. Toda a pressão que Carlos Lupi sofre neste momento não é 

surpresa. Toda vez que algum membro do atual governo tiver pulso firme 

para mexer em vespeiros, ele será atacado. Siga em frente, Lupi, fazendo o 

melhor para os brasileiros, como historicamente fazem os trabalhistas. 
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