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O falso rombo da Previdência foi tema de 
palestra conjunta Adunesp e Sintunesp 

A palestra foi realizada logo após a Assembleia Geral 
Extraordinária do Sintunesp, em 9/2

 No dia 09/02/17, o Prof. Dr. Au-
gusto Massayuki Tsutiya  fez uma expo-
sição sobre a falácia da existência de um 
déficit nas contas da Previdência Social. 
Tsutiya é ex-docente da Unesp, Procurador 
Federal aposentado, Doutor em engenharia, 
advogado e escritor, além de ex-diretor da 
Adunesp Central
 A palestra, intitulada “A falsa crise 
da Previdência”, foi promovida conjunta-
mente por Sintunesp e Adunesp, no auditó-
rio da Editora Unesp, em São Paulo. 
Além disso, Tsutiya disponibilizou 
dois artigos sobre o assunto.
 O palestrante destacou que 
os defensores da Reforma argumen-
tam que há déficits crescentes nas 
contas da Previdência, que podem 
inviabilizar o pagamento dos bene-
fícios de quem tem direito adquiri-
do e que população brasileira está 
envelhecendo. 
 Citando dados presentes 
na tese de doutorado da profes-
sora Denise Gentil, da Universi-
dade Federal do RJ (UFRJ), que 
pesquisou por anos a Previdência 
Social, Tsutiya conclui que não existe a propalada der-
rocada da Previdência Social brasileira. Segundo Gentil, 
“no período 1995-2005, foi desviado um montante de R$ 
266,941 bilhões da Seguridade Social”.
 A mídia não abre espaço para discussões sobre o 
assunto com os opositores à reforma, ponderou Tsutiya. 
“Estamos diante de uma nova investida dos neoliberais, 
que defendem o corte dos direitos sociais para tornar mais 
atrativo o capital rentista”, afirmou. “Não temos outro ca-
minho a não ser resistir e derrotar essa reforma.”

À disposição para dúvidas
 O professor Tsutiya coloca seu e-mail à disposi-
ção dos servidores docentes e técnico-administrativos que 
queiram tirar dúvidas sobre a reforma da Previdência em 
curso: amtsutiya@bol.com.br.

Palestra e artigos
 Para conferir a palestra a íntegra, acesse: 
https://www.youtube.com/watch?v=_
BPc8s3QkFI&feature=youtu.be
(ou procure pelas palavras “augusto tsutiya”)

 Em anexo a este boletim, seguem dois arti-
gos escritos pelo Prof. Tsutiya:
- A falácia da derrocada da Previdência Social brasi-
leira 

- PEC Nº 287/2016 (Reforma da Previdência Social) 
e a perda de direitos sociais 


